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LIETUVOJE RMKS AUKAS BADAU
JANTIEMS VILNIEČIAMS

________ _______ , r

Lenkai'laido Vilniaus lietuvių 
labdarių d r* ja i organizuoti 

aukų rinkimą

šoviny ARMIJA 
NERIMSTA * »

./T v . • .

PUNTA REVOLIUCINIS 
JUDĖJIMAS; GYVENI

MAS NEPAKENČIAMAS

TOKIJO, .Japonija, bai. 2.

Iš Vilniaus gauta žinia, kad 
pagaliau lenkai susiprato ir 
leido lietuvių labdaringajai 
Vilniaus draugijai Vilnių,!’' 
organizuoti aukų rinkimų ir 
šelpti badaujančius. Nelaimė 
pasirodė didesnė, nekaip išsyk 
manė.

Aukas ji galės priimti ir iš 
užsienio. Todėl i r. N. Lietuvoj 
organizuojamas komitetas, ku 
ris rinks aukas badaujantiems 
Vilniaus krašte šelpti. Badau
jančiųjų ir pagalbios reikalin
gų Vilniaus krašte yra labai 
daug.

VOKIEČIAI MUŠA 
LIETUVIUS

POPIEŽIUS UŽDARE ŠV. 
JUBILIEJAUS DURIS

RYMAS, bai. 2. — Katali
kiškam pasauly baigėsi šven- 

— Revoliucinis judėjimas plin tieji Jubiliejaus Metai, ku
tą Sibiro sovietų kariuomenė- j riųos pereitai# metais Popie- 
je prieš nepakenčiamų Ma- žius paskelbė devyniolikos 

šimtų metų pasaulio Išganyto 
jo Kančios, iširimo ant kry

SKAUDUS MAŽOSIOS
LIETUVOS LIETUVIŲ 

LIKIMAS

Iš .Rytprūsių vėl gauta šiur
pi žinia apie vokiečių barbari
škų žvėriškumų prieš lietu
vius Prūsų Lietuvoj. Skau
džiai sumuštas Prūsų Lietuvių 
Susivienijimo sekretorius P., 
Mačiulaitis.

skvos režimų ir čekos agentų 
veikimų. ,

Tas paaiški iš prisiųstos To
kijo laikraščiui Nieki Nichi de 
pešos. Kova mėn. 9 d. sovietų 
kariuomenės lakūnas leitenan
tus Voronievas sn mekaniku 
nusileido Mandžifikuo teritori
joj. Jie skrido bombinln lėk
tuvu. Mandžifikuo militariips 
teismas išklausinėjo Įeit. Vo- 
ronievų.

Teismas patyrė, kad bolše-
jvikų kariuomenėje gyvenimas

žiaus ir Prisikėlimo iš mirusių 
sukaktuvių minėjimui.

PALAIM. BOSKO
KANONIZUOTAS

SALEZIEČIŲ KONGREGA
CIJOS ĮSTEIGĖJAS PA

SKELBTAS ŠVENTUOJU

VATIKANAS, bai. 2. — 
Velykų dienų šventuoju pa
skelbtas palaimintas kun. Don 
Bosko, saleziečių kongregaci
jos įsteigėjas.

Šventasis Tėvus Popiežius 
Pijus XI pirmininkavo įspū
dingose ceremonijose, kuriose

ftiun.livn, balandžio mėn. 2 <Wyv»vo 22 kardinolai, apie 
80 arkivyskupų ir vyskupų, 
10 abatų ir šimtai kunigų.

Bazilikos viduje buvo apie 
80,000 tikinčiųjų, kurių tarpe 
daug maldininkų, o -aikštėje 
priešais bazilikų — apie 300,

TURKAI IŠDUODA 
INSULLĮ

Ketvirtad. vakarų P. Mačiu 
laitis užėjo Tilžėje į Metzel 
restoranų. Nieko netrukus 
prie jo priėjo du vokiški dva
rininkai iš "Niederung krašto 
ir pareikalavo parodyti doku
mentus. Ar jiems P. Macin- 

rodė, dar
nepatirta, tik po to dvarinin
kai jį įsitempė į atskirų kam
barį ir praelėjo žvėriškai mu
šti per veidų įr galvų. Savo 
aukų sunkiai primušę ir pali
kę, vokiečiai išėjo.

PADUOTAS J. VALSTY
BIŲ AMBASADORIAUS l laitis dokumentus 

NUOŽIŪRAI

TSTANBULAS, Turkija, bai.
2. — Turkijos vyriausybė nus
prendė išduoti S. Insullį. Tuo 
tikslu jis paimtas iš graikų 
laivo Maiotis, pristatytas tur
kų teisman, iš tenai į vienų, 
paskiau į kitų viešbūtį, paga
liau — kalėjiman.

J. Valstybių ambasadorius
Turkijai R. P. Skinner užklan I
sė valstybės departamentoĮ . , ___
Wash1hgtone, kų jis turi to-' BOSTON, Mass., bai. 2. - 
liau dary ti su S. Insnllin, pasireiškiančiųjų pramonėje 
ij turkai paveda jo nuožiūrai. | įvairh} gįn£ų federalinis spren 

Ambasadoriaus pareiga bus dėjas C. G. Wood atsistatydi-

GINČŲ SPRENDĖJAS PRA 
MONĖJE ATSISTA

TYDINO

j nepakenčiamas. Kada leite
nantui .Voronievui įsaky ta iš
bandyti lėktuvų, jis nuspren
dė pasprukti į Mandžiūkuo.

Anot leitenanto, Maskvos 
vyriausybė labai užimta sto
viu rytuose. Vis daugiau ka
riuomenės siunčia į Mandžiū- 
kuo pasienį. Gyventojai, ypač 
valstiečiai, nežmoniškai spau
džiami. Jie YėrČianu dirbti 
dienomis ir naktimis ir miRti 
tik viena duona ir vandeniu. 
Vyriausybė užgrobia kitkų.

Savo keliu Maskva spaudžia
ir kariuomenę, kuriai dažnai
ima trūkti maisto, neturi/nh
pakankamai drabužių. Dėl iok 

* ».
opresijog nepasitenkinimas' ir k'‘ 
revoliucinis judėjimas .plinta 
tarp gyventojų ir kariuoimcnė- 
je. Vyriausybe apimta baimės. 
Imasi griežtų priemonių. Če- 
kos agentai ypač iš savo akių 
nepaleidžia jaunesniųjų kari
ninkų, pareiškia Voronievas.

d., Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI iškilmingai uždarė 
šventąsias duris Av. Petro ba
zilikoje.

Šiandien pasibaigė kelių die
‘±5Te'Tk!±2LVelT1iP’' Wminios.

Be žymaus aukštosios kil- 
j mės rymiečių, pamaldų metu 
rezervuotoj vietoj liazilikoje

įspūdingos ceremonijos, kurio
se dalyvavo apie 100,000 tik 
vienų maldininkų, kalbančiųjų 
22 kalbomis.

Prieš uždarysiant šventąsias 
duris įvyko pro jas iškil
minga bazilikon procesija, ku 
rioje Popiežius dalyvavo. Po
piežiui pasimeldus prie Išpa
žinties altoriaus, paskiau Švč.

buvo Siamo karalius su kara
liene, Italijos sosto įpėdinis 
princas Ilumbertas, kurs at
stovavo karalių Viktorų Ema- 
nuelį, ir kiti.

Kanonizavimo ceremonijos 
prasidėjo rytų. Kilnojamam

Sakramento koplyčioje, proce- soste Popiežius iškilmingai at
sija grįžo atgal pro šventąsias 
duris. Paskutinis perėjo pats 
Popiežius.

Po įvykusiųjų šv. durį} už
darymo ceremonijų, Šventasis 
Tėvas palaimino tikinčiųjų 
minias. ' ’ 1 ; s

GAUSINGI BŪRIAI MALDI

Insullį išsiųsti į Amerikų.

PRANCŪZIJOS PREZIDEN
TAS MAŽINA SAU ALGĄ

________ . *
PARYŽIUS, bai. 2. — Pran

no iš užimamos vietos. Tai 
padarė jis pasiuntęs aštraus 
tono laiškų darbo departamen
to sekretorei Perkins. AVood 
savo vykusiais pramonėje 
sprendimais, kaipo taikinto

Kuomet jis, Voronievas, su 
lėktuvu pasuko j Mandžifikuo 
pasienį, tuoj kiti lakūnai ėmė 
jį vytis. Tačiau jam buvo ieni

jas, buvo plačiai žinomas r . Įta perskristi siena b uusilei
cūzijos valstybės tarnautojai jtinėse, vidurinių vakari] ir pie*8tl’

■

lydėtas bazilikon.- Po iškilmin 
j^ųjįį jĮGgtiiakalinių Mišių ir 
kitų pamaldų iš bazilikos bal
kono Šventasis Tėvas laimino 
tūkstantines minias.

skirtoūTvaundos
SAVAITĖS DARBO

> ' ' ■ •
• • WASJIIN0TON> bai, 2. — 

■js k. ( , ,NRĄ administratorius John-
JEftŪZALĖ, 'bai’. 2. — 15 vykdydamas prez. RobSe-

MOŠŲ DIENRAŠČIO TALKININKAI 
ATOSTOGŲ NEIMA |

Jie sako: geriausias mums poil
sis, kai gaunam “Draugui” 

naujų skaitytojų
Mūsų dienraščio talkininkei kurie kontestininkai žyniui

— kontestininkai neima ato
stogų nei prieš šventes nei po 
švenčių. Jie sako, kad dabar

pažengė pirmyn. Jų “vadas’ 
S. Staniulis šiek tiek “pavar 
go,’’ bet už tat Aukškalnis ii

yra jų rugiapiutę ir dėl to ii- Stancikas naujais laimėjimais
sėtis nėra kada. “Mūsų ge
riausias poilsis yra tada, ka
ria užrašom ‘Draugui’ naujų 
prenumeratorių’’ kalba talki
ninkai.

Negalima nesidžiaugti to
kiu kilniu kontestininkų nu
sistatymu. Jei tokio nusista
tymo laikytus visi mūsų visuo 
menės veikėjai ir vadai, lietu
vių religinis ir tautinis veiki
mas eitų visai kitokia vaga.

Per praėjusių savaitę kai

džiaugiasi. Nesulaikomai ei
na pirmyn A. Švilpauskienė, 
kuri iš kelioliktos vietos pašo
ko į penktų ir Kunickui nernn-. 
ža pavojaus sudaro. Žymiai 
pašoko į priekį eiceriečiai ~ 
K. Lengvis, A. Stulginskas ir 
A- Janušauskas. Kenošietis 
Mandravickas visų šimtų tūk
stančių balsų, laimėjo.

Kontestininkų stovis iš ei
lės dabar vra toks:

griežtai kovoja prieš nutartų 
atlyginimo mažinimų. Respub 
likos prezidentas I^ebrun tuo 
larpu pareikalavo, kad jam pa 
čiam alga 20 nuoš. liūtų suma
žinta.

Tuo būdu jis paragina ir 
visus kitus valdininkus, kad 
jie sutiktų dirbti už mažesnes 
algas, kad valstybės išlaidas 
sumažinus.

Prancūzijos prezidentui per 
metus su įvairiais priedais mo 
karna apie 120,000 dolerių.

KOMUNISTŲ PROPA
GANDA

tinčse valstybėse.

Jis pareiškia, kad sekretorė 
Perkins griuvus eidama savo 
pareigas ir šiandien laukia, 
kad kas kitas už jų dirbtų, kad 
ir pats prezidentas, arba NBA 
administratorius.

/
\Vood yra demokratas ir di

delis prezidento rėmėjas.

BALSUOS PROBIBICIJOS 
KLAUSIMU

Penkiuose Chicagos prie
miesčiuose — Oak Park, Ri-

------------- (ver Forest, Evanston, Winnet
SAN PEDRO, Cal., bai. 2. (ka ir Glencoe, šiandien pilic- 

— Susekta komunistų propa- Čiai balsuoja probibicijos klau 
gandu karo laivyne. Keturi j simu.
asmenys areštuoti ui vieno' Dauguma balsų bus nueprę- 
žurnnlo skleidimų tarp jūri- Į sta, ar šie priemiesčiai turi
ninku. liūti “sausi,” ar “Slapi.”

Anot Voronievo, Čitoj beUc 
vikai turi apie 30 įvairios rū
šies lėktnvų, o arti Blagovieš; 
čensko — lėktuvų fabrikų. Mi- 
litarinės aviacijos centrai stei
giami Cbabarovske, Vladivo
stoke ir Irkucke.

ŽUDIKAS DILLINGERIS 
MINIOTOJ

ST. PAUL, M inn., bai. 2. — 
Iš vieno apartameutinio buto 
pabėgo keletas įtariamų pik
tadarių. Policija rado pame
stų antomobilį, nutraukė pir
štų antspaudus ir susekė, kad 
tai žudiko Dlllingerio ir jo 
sėbro Hamiltono.

Padaryta bute krata. Rasta 
ginklų ir amunicijos, taip pat 
įrodymų, kad piktadariai pla
navo bankų apiplėšimų.

visų pasaulio kraštų. krikščio
nys maldininkai dalyvavo pa
maldose Šventojo Grabo ba
žnyčioje minint Prisikėlimo iš 
mirusių šventę. Krikščionims 
katalikams iškilmingas Mišias 
laikė lotynų patriarkas L. Bar 
lasAini. Magometonai ramiai 
užsilaikė, nieku būdu nekliu 
dydami krikščionims jų cere
monijose.

RADIKALAI NEDUODA
ŽMONĖMS RAMYBĖS
MADRIDAS, bai. 2. — Ve

lykų dienų radikalai ardė ra
mybę įvairiose Ispanijos da
lyse.

Cindad Real mieste radika-A v t
lai ėmė šaudyti į katalikų pro 
cesijų. Paskiau pamesta bom
ba, kuri tačiau nesprogo. Ti
kintieji nutvėrė keletu užpuo
likų ir tik civilinė sargyba 
juos išgelbėjo nuo linčiavimo., ♦ A * '
Keliolika uždaryta kalėjime.

velto įsakymų, paskelbė ir pa
tvirtino minkštųjų anglių ka
syklų pramonės kodui priedų, 
kuriuo angliakasiams nu
statoma 35 valandos savaitės 
jr pėnkios dienos savaitės dar 
bo kasyklose.

Tuo būdu sulaikytas minė
tose kasyklose turėjęs šian
dien iškilti streikas.

Anglių kasyklų operato
riams leista šio balandžio m. 
9 d. paduoti priežaųčių, dėl ko 
jie yra priešingi šiam priedui.

PAŠOVĖ VAGILIŲ

ORAS
CHICAGO IR APYLINK— 

Numatomas lietus; popiet ir 
vakarų šalčiau.

S. Staniulis, Gimimo Sv. Pan. M. par.............................1,100,960
J. J. Aukškalnis, šv. Kazimiero par., Gnrv,* Ind...........867,90(J
V. Stancikas, Šv. Kryžiaus par.............................................. 679,900
A. Kunickas, Aušros Vartų par. ........................................ 440,200
A. Švilpauskienė, Mt. C’armol par., Melrose Park, III. 421,800
P. Labutis, Šv. Jurgio par. ........................................ .. 359,450
Karolina Lengvis, Šv. Antano par., Cicero, III............... 346,9601
8. Straukas, Aušros Vartų................................................... 340,550
A. Stulginskas, Šv. Antano par., Cicero, III.................... 319,4p0
A. J. Janušauskas, Av. Antano par., Cicero, 111........... 285,150
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Av. M. par. ............ 238,300

•C. Deveikis Jr., šv. Antano par., Cicero, III................19(5,780
O. RaŠinSkiehė, Gimimo Av. Pan. M. par. . . ............ 191,000
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos par...................................... 175,800
A. Gilienė, Šv. Jurgių par............................. ......................... 173,<Į)
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y..............................165,590
K. šerpetis, Šv. Mykolo par.......................................
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Sv. Pan. M. par............... 149,
M. Misiūnas, Visų Šventų par. ............................................ 1.‘W,62(1
V. Mandravickas, šv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 126,000
K. Raila, Sv. Petro ir Povilo par. ..............................-,... 1 l7Jiflįo
K. ;Gaubis, šv. Juozapo par. ...... 93.4ŲO
A. J: Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., NVankegan, III. 83,300 
V. Gaižauskas. Visų Šventų par. . ..................................... 83,120t

Policininkė Alice McCarthy 
pašovė jaunų negrų vagilių.

Policininkė stovėjo ant Oak 
wood bulv. šaligatvio, kada ne- stieji negali būt paleidžiami iš

F Ivfchauskienė, Dievo Apvaizdos par. ./..............f .
F. A. Condrot, Šv. Kazimiero par,, Phila, Pa....................64,500
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdas par.................... .............. . .. 62,000
A. Bacevičius, Šv. Mykolo par. . ................... .................... .. 41,000
F. Vaičekauskas, Nekalto Pras. Pan. Šv. M. par. .... 22,000
S. Balčiūnienė, Aušros Vartų par......................................... .. 8,435
P. J. Čižauskas, Aušros Vartų par.......................................... 6,927

NEPALEIDŽIA lū 
KALĖJIMO

SPRINGFIELD, UL, bai.
2. — Kadangi probibicija at
šaukta, tad kreiptasi teisman, 
kad iš kalėjimo būtų paleistas 
vienas žmogus, kufs seniau 
buvo nubaustas nž prohibici- 
jos įstatymo peržengimų.

Distrikto federalinis teisė
jas Major nusprendę, kad pro 
bibicijos ntšankimu nuban-

PASIŽYMĖJUSI
LIETUVAITĖ

griukas išstvėrė iš jos tanioj 
piniginę ir leidosi bėgti. Ka
da liepiamas sustoti neklausi*, 
jam į nugarų paleido knlipkų.

Pašautasis, J. Hali, 16 m. 
amž., 4310 Calumet avė., pa- j 
imtas į. Bridewell ligoninę.

WERT FRANKFORT, TIK, 
bai. 3. — Angliakasiai sveiki
na 7 valandų dienos darbų 
minkštųjų anglių kasyklose.

kalėjimų.

UŽDAROMI SENI 
LAIKRAŠČIAI

BERLYNAS, bai. 2. — Dėl 
Į blogų laikų ir pasi reiškusio na 
siizmo čia sulaikytas per 230 
metų ėjusio laikraščio Vossis- 
che Zeitung leidimas.

Hamburge nutrauktas toto
rių laikraščių leidimas, kuriu 
vienas buvo ėjęs 204 metus.

Miss Adelė Ambrocaitė, 
1407 S. 48 Court, Cicero, yra 
Western Electric Hawthom^

/tel ■ *
Works įstaigose sekretorė. 
Pastaromis dienomis įvyku
siam konteste ji laimėjo Un- 
derwoodo skirtų rašomųjų mla
šiuėlių operuotojoms dovi

1
— aukęo sagutę, nusagstytu 
žemčiūgais ir rubinais, 
minutų be jokios klaidos 
pnnsdiho 93 žodžius

A. Ambrocaitė, seniau 
lūšies kontestnose lair 
taip pat dvi brangias dovanai

4 ASMENYS PRIGĖRĖ

BLOOMINGTON, T1L, bai 
2. — Nuo tilto Salt upėn 
to automobilis, kuriuo vai 
3 jauni vyrai ir 3 moterya. 
iš jų prigėrė ir 2 išgelbėta.
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DIENOS KLAUSIMAI

A. A. KUN. TOMAS ŽILINSKAS

Vakar trumpai buvo pranešta, kad kovo
14 d. Rietave mirė kun. Tomas Žilinskas. Pa
laidotas savo tėviškėje Šunskų parap., Mari- 
ampolės apskr. Laidotuvėse dalyvavo vysku- 

i. pas J. Staugaitis, veliontes giminaitis teisin- 
tho ministeris Žilinskas ir visa eilė žymių

fenonių.
/
B Velionis gimė 1866 m., gruodžio mėnesy
je, Šunskų parap. Pradžios mokslus lankė 
Žiūriu Gudeliuose ir Veiveriuose. 1879 m. j- 
stojo į Mariampolės gimnazijų; 1885 m. į ku
nigų seminarijų Seinuose. J kunigus įšventin
tas 1890 m. Vikaro pareigas ėjo Grabave, Vy- 
sokie - Mazoviecie (Lomžos gub.), Kalvarijoj 
ir Vilkavišky. 1908 m. atvyko į Amerikų, ir 
iki 1918 metų klebonavo gausingoj lietuvių
ftv. Petro parapijoj, So. Boston, Mass.

ŪSf'-
*' Klebonaudamas dideliam lietuvių centre 

Bostone, a. a. kun. T. Žilinskas nesėdėjo
,Sudėjęs rankų, bet uoliai darbavosi parapijos

I labui ir lietuviu katalikų visuomenės gerovei. 
5 ir tvarklftgai vedė parapijos reikalus,

<a®au aiškiai matė, kad be-lik iš kas spali
pa gal bos sunku Vra kelti dvasinę žinonių 

į, įsųmoninti ir juos labiau įtraukti į reli- 
lį ir tautinį sųjudį. Dėl to velionis gyvai 

fftpiūosi katalikiškos spaūdos palaikymu ir 
jofc platinimu, pats būdamas rašytojas, b'en- 
dirtidaibi av'o katalikiškiems laikraščiams, ra 
te ir leido knygas. Matydamas, kad jo ,veda- 
mos parapijos ribose išeina d u bedieviški lai- 

i#ai, kurie stengiasi žmones atitraukti 
irno Bažnyčios ir visų gerų darbų, rūpinosi, 

| kad Bostone įsteigti katalikiškų laikraštį. Ka
da pradėjo organizuotiš Lietuvių Darbinin- 

a M Sųjunga ir savo būstine pasirinko Bosfo 
aę, kun. Tomas, iš visų jėgų griebėsi darbo, 
kad padėti kun. F. Kemešiui ir jo talikinin-
kdms išleisti šios naujos organizacijos laik- 
■faoBggag .'«

rašlį 'Darbininkų'', kuris ne tik į Bostono 
ir Naujosios Anglijos, bet ir į visos Amerikos 
lietuvių katalikų gyveninių įnešė daug nau
jos dvasios ir energijos. Kun. Tomas buvo 
uolus “Darbininko’’ rėmėjas ir bendradarbis.

A. a. kun. Tomas yra bendradarbiavęs 
ir kitiems laikraščiams: “Vilniaus Žinioms”, 
“Vilčiai”, ‘‘Šaltiniui”, “Draugui” ir ki
tiems. Dar prieš spaudos atgavimų parašė ir 
išleido Prūsuose: “Apie maklų, kaipb įniktų 
į dangų”. Gyvendamas Amerikoj parašė: 
“Tiesos žodis soeialistains”, (išėjo keturi lei
diniai), “Katalikų Bažnyčia ir demokratiz
mas” (du leidiniai). Sugrįžęs į Lietuvų 1919 
metais išspausdino raštų: “Amerikos Lietu
va”. Be to, parašė ir išleido du didelius gra
žių pamokslų tomus. '

Iš velionies r&štų jau galima spręsti, kad 
jam rūpėjo religiniai ir tautiniai reikalai. 
Bet jis ne vien rašė, bet ir pats aktyviai dar
bavosi katalikiškoje visuomenėje. Jis veikia 
organizacijose, dalyvauja seimuose, dedasi 
darbu ir gausiomis aukomis prie visokių tau-
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• *; Vnrniškienė skepetos kumpu' šluostė 
byrančias iš akių ašaras. Ji plačiai atida- 
T# mokytojui duris j ves vos “vilkiuko’’ 
Bytesa apšviestų grįčių. Kvepėjo šviežia 
rugine duona ir s\eiku prakaitu, 
g*;'-,- Dabar v'H gerti prašo, aiškino

; yarniškienė vyrui apie sūnų plonyčiu ty
liu balšli. — Sako, dega krūtinėj.
'r Už |a*čians, beveik dvilinkai susirie

tęs, tyliai dejavo sužeistasis. Prinešęs prie 
jo veido “vilkiukų” mokytojas krūptelė
jo. Į jį neramiai, prašančiai žiūrėki pla 
eiui alvmlos Antano akys. To Antano, 
kurį jis tik vos prieš keletu dienų mate 
sveikų ir stiprų.

— Kas lau.’ — pnklattsė, nors aįškiai 
matė, kad žaizda yra dešininiu šone.

» — Degina man...
Antanas abiejų rankų delnais laikė 

užspaudęs žaizdų. Pro fnėšlungiškai įtenip- 
ius jo pirštus sunkėsi vis nauji kraujo 
lašui.

Mokytojas atsargiai atėmė rankas 
fiU6 Žaizdos, liefiė sužeistam išsitiesti ir

Pereitų vasarų perskridę A- 
tlantų iš Amerikos į Kaunu 
mūsų transatlantiniai lakūnai 
Darius ir Girėnas žuvo nakties 
glūdumoj ties Soldino miestu 
dabartinėj Vokietijoj, betgi et
nografiškai ai serų, taigi lietu
vių žemėj. O Soldinas yra į 
pietus nuo Stettino, tarp Ode 
rio ir Vyslos rtpių, į vakarus 
nuo Lenkų valdomo vadina
mojo Dancigo koridoriaus, 200 
klm. į vakarus nuo labiausiai 
įsikiŠusios į vakarus Vyslos 
alkūnės ties Brorhbergu ir Ta 
nau.

6. m. Vokietijos rytų para 
doj “Rytai — Vokietijos 'liki
mo žemė” Berlyne buvo žemė 
lapis “Ostdeutsche Vergangen

-

... hei” (Rytprūsių praeitis), kuitos reikalų, sielojasi net ekonominiais Lietu- , ... „“ J . .'rodomas laikas 506 m. po Kr.
vos reikalais, stengiasi vienyti mūsų visuo
menę ir jos vadus. Dėl to jį matome Ameri
kos Lietuvių Kunigų Vienybės priešakyje, 
kurios pirmininku išbuvo nuo 1913 iki 1917 
metų.

Taigi, a. a. kun. Tomo Žilinsko asmeny
je Bažnyčia ir Tauta neteko uolaus veikėjo.

Nt/STATO PRIEŠ VOKIEČIUS

Vokietijos “naciai” kuo toliau, tuo la
biau nusižengia žmoniškumo ir padorumo dė
sniams. Išrodo, kaip pasaulinio karo metu 
savo žianrūmais vokiečiai nustatė prieš save 
kuitūringųjį pasaulį, taip ir dabar savo keis
ta ir nežmoniška programa pasaulį stebina 
ir iššaukia protestus. Nacių kava prieš reli
gijų, sterilizacijos įstatymas, persekiojimai ki
tų tautų žmonių, vokiečių tautai tikrai neda
ro garbės.

Šiomis dienomis spauda praneša,. 'kad 
‘‘-naeiai” sulaikė pašalpų aklam karo vete-

Vysla esantį siena tarp germa 
nų tautų ir kitų tautų, ten va
dinamų “Baltischo Voelker” 
(Baltijos tautos), rodoma, 
kaip į prūsų šalį iš vakarų or
dino pavidalu veržėsi germa
nai ir iš pietų slavai. Nors 
tame žemėlapy knr-ne-kur pa
jūriais germanų tesama pažy
mėta, bėt rašoma, kad lietuvių 
ir slaėų (mozūrų, lenkų) prieš 
istoriniuose Rytprūsiuose ne
buvę (Lithauer und Slavven 
(Masnren, Polen) gab es in 
vorgesehichtlichem Ostpreus 
šen niekt). Kad Vysla nebuvo 
siėna tarp germanų if aisčių 
bei slavų, tai pasako ir šios 
žinios. Vakaruose Vyslos žiotis 
prūsai (aisčiai L pasiekė apie 
V a. prieš Kr. Tose žiotyse 

(ve 
pajfirv

rado
nedus). Toliau^už 
gyveno gotai, prūsai gdtusramti dėl to, kad jis yra žydų tautas žmogus 

Tai yra Maurus, nekrikščioniškas pasielgi- ' įžino dar tuoflaiku, kai jie 
mas, kuris, be abejojimo, daug prisidės prie1
nnstatymo kultūringųjų žmonių prieš dabar
tinę Vokietijos vyriausybę.

savo vardų tąjr^Lavo dar ghu 
das, t. y. prieš jkižbalsių per i stūmų (pasikeitimų) germanų

Tai vra dar vienas įrodymas, kaip žiau- įkalbose, įvykusį 400 250 m.
prieš Kr. I—11 a. po Kr. ga 
tai ėmė artintas prie Vyslos 
žiočių, ir čia jie nuo tada ėmė 
susisiekti tiesiog su prūsais, 
tenai jau sėniaifbegyvenusiais. 
Gotų įtaka aisčiams buvo vi
siškai menka, nes prūsų, lietu
vių ir latvių kalbos iš gotų tu

lūs yra “naciai” ir kaip savo keistu nusi-' 
statymu teršia savo tautos vardų.

Spauda rašė, kad inusų tautietis Jack 
Sharkėy, buvusia pasaulio kumštininkų čem
pionas, jau dargiau nebesikumščiuos. Bet 
kadangi jis Bostone įėjo į smuklės bizet 
vargu savo žodį išlaikys. Smuklės be kumšty
nių ir ristyniū retai apseifia.

žaizdų. Žaizda, kiek jam atrodė, buvo ne t 
tiek jau jiavojinga. Kulka, matyt, kaulo 
nekliudė. Ir mokytojas, nesigailėdamas su
žeistajam ir jo tėvams raminamų žodžių, 
kaip mokėjo ir galėjo, griebėsi žaizdos 
tvarstymo.

— Užvakar, su kitais kaimo vyrais, 
išvažiavo į miškų vokiečiams medžių kir
sti. Vis, sakėm, markę kitų uždirbs... Lin
ksmas toks buvo; negi įatn pirmiena vo
kiečiams dirbti. Kas žiema iro kelis kar-Į ,
tus į miškų su kirviais pavaro. Žabų, sa
kė, sau kurui iš vokiečių išprašysiąs, o 
gal ir kokį rųstukų. Ir štai dabar.

III.
Pasakojo sužeistojo motina. 0 senis 

Varniškis, prie nurimusio kiek sūnaus lo
vos mažam uslrtnėly susirietęs, pritarda
mas žmonai lingftvo galva. Šiaip taip ap- 
tvarstęs sužeistųjį, nuraminęs jį, mokyto
jas taip pat prisėdo prie jų.

žodžius (į lietuvių kalbų iš ga 
tų yra įėję tik keturi žodžiui: 
alus, pekus (galvijus), šurvag 
midus). Tuos žodžius lietusiai 
pasisavino iš gotų ne tiesiog, 
bet per prūsus. Germaniškų žo 
džių lietuvių kalboj yra kur 
kas daugiau, bet jie atėję per ' 
slavus, kurie į visas savo kai 
bas pb priebalsių perštūmos 
(pakitimo) iš germanų yru pu- 
siskoliję lig *30 žodžių, pav.: 
kunigų, pinigų, katilų, asilų, 
šalmų, morkų... Iš tų žinių pa
tirtam, kad lietuvių taip toli 
į vakarus jau anais laikais šie
kta, kai tuo tarpu germanų 
Vyslos dar nebūta prieita.

Slavų, gyvenusių, taip prū 
sų - lietuvių ir germanų, liki
mus toks. Palabai (Elbos, ar
ba Labos, upės gyventojai) — 
vakarų slavų kalbų grupės tau 
telė mirusi, buvusi išplitusi 
žiemių Vokietijoj visoj srity 
tarp Elbos (Labos) ir Oderio 
(Odrio) upių. XVIII a. po Kr. 
ši kalba išnykusi, palikdama 
kai kurių tekstų iš XVII a. Pe 
reinant nuo polabų į lenkų

t

kalbų yra kašubų tarmės apie 
šių dienų Dancigu, kurios šia 
ndie labai sulenkintos ir kaip 
lenkų kalbos tarmės tėra. Pa 
mažu visi tie slavai ėjusių go
tų buvo > pavergti. Vyslos žio 
čių slavus, gotų pavergtus, ai 
,sčiai ėmė vadinti pavergėjų 
vardu gudais. Lietuviai tuo 
vardu, paėmę jį iš prūsų, va
dina dabar slavus, į pietus ir 
rytus nuo Lietuvos gyvenam

ri pasiskolijusios tik devynis- * --r-7- --^

Nieko nesakė, už kų peršovė! — žandų
pftklansė.

— Ne.
“Vilkiukas” vis dažniau mirksėjo 

svaidydamas aplinkai ilgus, kampuotus 
šešėlius. Gretimoj lovoj.knarkė du jaunes
ni Varniškių sūnūs. Žemoj troboj buvo 
tvanku ir nyku. Mokytojas atsietojo eiti 
namo. Užsisegdamas kailiniukus fldr pa-

Z

žirklėmis perpiovė kraujuotus rūbus apie silenkė pažiūrėti į sužeistojo veidų.

Visur tamsu, nyku aplinkui;
Oi, vargas, vargas darbininkui:
Jį spaudžia turto vergija...
Oi, kenčia, kenčia žmonija!♦ • «
Nėra taikos, nėra ramybės,
Visur įsigali tamsybės —
Pasaulį griauja, griauja jos;
Ramumų ardo žmonijos.

• • •
Nebėr gerovės nei šeimynoj,
Neį sutikimo jius kaimynus.
Valkai nebklauso jau tėvų,
Jie ieško jau kitų dievų.

M w to
Tauta tautos nebeužkenčin,
Jos daug energijos pašvenčia 
Kalimui šautuvų aštrių,
Steigimui armijų stiprių.• • *
Ir brolis brolį nužudytų,
Jei jis tik kų iš to pelnytų, 
ltods nieko žemėj nėr brangaus — 
Nebijo Dievo, nė dangaus.• 4 «
Vagių, plėšikų visur pilna,
Lyg nieko nėr brangaus ir kilnu. 
Po kojų sutremta dora —
Visur Sodoma, Homora!

• • to
Be Dievo, be doros, be baimės, 
Mūs žmonės ieško tuščios laimės 
Ir blaškos, blaškos be vilties,
Ir laukia ko?... rūsčios mirties...

1934 m. kovo 30 d. t. Šilelis

ir lig Oderio, — vadinasi, ma- nv, Dtfnajee, (dainoje liečia
žiausia per 200 — 250 klm. 
juostoj nuo Dancigo karido- 
riaus į vakartis. Ir tada ger
manų tuose kraštuose dar ne- 
simaišyta. IŠ to baro, siekian
čio Oderį, paminėti šie vieta 
vardžiai: (sėdybų vardai) Ba- 
lsten, Betsche, Dėbersaul, Dra- 
wehn, Gtimbin, Garde, leseri- 
ta, Jatzingen, Krummen, Kru-

čius. Taigi, germanai turėjo ’nimensee, Labuhn, Mulkent-
gyventi toliau į vakarus nuo 
Elbos (Labos) upės, o žiemių
jūrų pakraščiais bus viena ku- j Raudten, Saleske, Sclilavin, 

Sassenbp. (sasįns prūsų, kiš
kis liet.), Sammenthin, Soidin 
(?), Stroppen; (upių vardai) 
Bralie, Doebezitz, Drage, Leit- 
snitz, Lanke, Netze, Persante. 
Plietnitz, Pilow, Plone, Radue, 
AVarthe, Zabne, Zarne ir 1.1.

Lietuviškų vietovardžių ra

ndam ir į pietus nuo čia minė
ta ploto net lig Karpatų, kur

šiandie vien lehkų tegyvena
ma. Tuo tarpu tebūnie leista

n suomių giminių gyvenusi.
Buvo laikas, kai prūsai (vie

na iš lietuvių šakų) siekė net 
lig Oderio, ne lig Vyslos, kaip 
klaidingai vokiečių kronikini
nkai norėtų skelbti. Už jų ėjc 
slavų gyvenamieji plotai ir tik 
tada gotai, arba germanai. Jei 
ėmę lyginttfmėm vokiškųjų ii 
lenkiškųjų žodynų duomenis, 
tai raatumėm lietuviškos kil
mės vietovardžių ne tik lig 
Vyslos (lig šiol tai buvo ne
ginčijama ir visai aišku), bet šiuos vardus sumiftėti: Biela-

bin, Neisse, Ossecken, Pen- 
kulil, Poehlen, Plothe, Plūsim

mas), Lipine, Mogilany, Rau
don, Ruda, Straduna (upė), 
Viepsz. Kucbarskis (“Blnicz- 
ne oblieze ziem polskich przeA 
przvjseiemt sk>wian”, 1930 m.) 
iš vietovardžių mano, kad pir
miniai šių dienų tikrosios Le
nkijos gyventojai bus buvę ne 
germanai ir ne slavai, bet ais
čiai—prūsai ir jotvingiai. Jis 
siekia tuo būdu net Przemys’- 

• lio if KrOkhvos sritis (Galici
joje). T^igi matom, karT Vis 
daugiau mūsų gimines paslap
čių atsiveria betyrinėjant ir 
vis į vokiečių nemludų, į na, 
naudų tų, kurie norėtų, kad 
prūso ir lietuviui niekados ne
būtų buvę gyventa nei lig 
Vyslos, nei juo labiau lig O- 
derio. Žinios vistiek sako, kad 
germanai (gotai) tikri ir ne
abejotini ateiviai į Elbos, O- 
derio, Vyslos ir Nemuno upy
nus.

Lukas Vardys ‘R.’

PLATINKITE “DRAUGĄ”

— Jis dabar užmięgs. NekrUtinkit jo, 
nekalbinkit, o ryt nuvažiuokit gydytojo.

— Ne, neteikia gydytojo... Vokiečiai 
sužinos, — ūmai atvėrė akis ligonis.

— Taį kas! — raminančiai nusišyp
sojo mokytojas. — Juk ne tu, broliuk, 
kaltas, bet jiė...

— Nereikia gydytojo... — atkartojo 
Antanas it išbalusia ir suliesėjusio jo vei
do žandikauliai nervingai krustelėjo. — 
Sakiau tėvui, kad niekam nesakytų ir to, 
mokytojau, nesakyk... Mes vokietį užmu
šėjų. «

Mokytojas vėl atsisėdo. Šiurjais, kaip 
šaltis, nukratė jo kūnų.

— Vokietį užmušėt?..
— Jis mums nesumokėjo mūsų už

dirbtų markių, į darbų varu varė, tyčio
jos ir mušė... Jis mane parbloškė žemėn 
it pradėjo spardyti... Ir smogiau jaiil j>et

— Tai kas!!
Jis mane peršvoė, bet jį vytai kir

viais sukapojo... šešiese mes buvOtn...
Kurį laikų but©< tylu. Apmirė visi ne

laimės diduifio prislėgti. Jau gal dabar iš 
miestelio, iš dvaro aknba į kaimų būriai 
ginkluotų vokiečių, gal tnoj pasklis ka?- 
ihe jų išdidūs balsai ir pta<K*£ ieškoti, kra
tyti išdrįsusių pakelti prieš juos rankų.

— Nieko... Gal geruoju viskas baig
sis, — stengėsi raminti mokytojas.

Bet Vamiškienė balsu raudojo, o seno 
tėvo galva vis žemiau linko.

— Žydus Orei kas pasakojo, kad jau 
la isvė ateina, kad jau lauk tnrės eiti vo
kiečiai... — po kiek laiko vėl pųsigirdo 
silpnas sužeistojo balsas. — Lietuva lais
va bus... ir mes laisvi. Vilniuj Lietuvos 
taryba jau laisvę skelbia, Vokietijoj re
voliucija.

Ir keistas, Šventas buvo tas iš sužeis
tojo lūpų išskridęs žodis “laisvė”. Rodos, 
nepasiekiamas, rodos be galo svetimas su
rūkusioje, skausmo ir rūpesčip prislėgto
je, tolimo užkampio kaimo ūkininko tro
boje. Keistas ir šventas, išskridęs iš jau
nuolio krūtinės, pirmą žingsnį dėl laisvės 
žengusio ir dėl tos laisvės jau kraujų pa- 
liejusio.

Mokytojas ilgai aiškino Varniškiams 
apie artėjančių laisvę. Aiškino tiek, kiek 
pats apie jų žinojo, iš miglotų, neaiškių 
if atsargių žinių, į jo mokyklų atskridu
sių.

Jau Vilniuje paskelbtas Lietuvos ne- 
prlklausotnybčs aktas, jau kuriasi lietu
viškos įstaigos, jan thoj ims bruzdėti žmo
nės.

Pirmasis laisvės gandus šviesia vilti
mi įžengė j žemų Varniškių trobų. Ir se

nių, ir jauno parblokšto Antano krūtinėje 
jis džiaugsmo ir pasididžiavimo atgarsiu 
atsiliepė. Tik kad greičiau!

• r # e
Rytojatis dienų saulė linksmai švietė 

pro mažus mokyklas langus. Nukrito na
ktį buvęs stiprūs šaltis, nuo stogų lašėjo, 
o ledo pluta ant langų stiklų tirpo vis šil
čiau šviečiančias artėjančio pavasario sau
lės spinduliuose.

Mokytojas mokiniams aiškino tėvų ir 
tėvynės iųeilę, žmogulis valių, laimės kū
rėjų. Valia, kuri sutramdo galybes ir pra
švinta skaisčia laisve.

Gatvėj pasigirdo arklių prUnkštii/ias 
ir stačiokiški vokiečių kareivių balsai. Mo 
kytojas priėjo prie lungo. Pro mokyklų 
pravažiavo didelės ankštos kariškos ro
gės, ginkluotų vokiečių prisėstos.

M ok y t o jas n u s iš y psojo.
Atvažiavo Antano Varniškio ir kitų 

vyrų ieškoti. Neras. J kitų kaimą, pas gi
mines tėvas dar naktį išvežė savo sužeis
tą Antanų. Kiti vyrai irgi iš anksto pasi
slėpė. Neilgai jiems teks slapstytis. Kaip 
tirpsta saulės spinduliuose ledas, taip tir
psta jau ir vokiečių galybe-' Lietuvoje.

Mokytojas atsigręžė į vaikus:

Ar žinot, vaikai, juk jau jMlsklido 
pirmasis Laisvės Gandas! “Tr.”
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APSIREIŠKIMAS
ŠVENč. MARIJAI

Vienų metą, yjiatingų ir brangių* dienų, 
nepamirštamų valandų, Dievas iš savo auk
ščiausiojo sosto žiūri aplinkui save į visus 
savo kūrinius.

Štai, devyni eli-orai dangiškųjų dvasių. 
Jų minių minios. Jų pilnas dangus, pilna 
erdvė. Tai skaisčios, gražios, galingos dva
sios. Jos ištikimai duoda Jam garbę, tiksliai 
eidamos savo pareigas. Visa gera eiu. Dievo 
šventasis veidus šviesus ir linksmas.

Erdvėje sukasi kūnų kūnai. Ne žmonių, 
ne gyvulių kūnai, bet tas kų mes žmones va
diname dangiški kūnai. Tai tie naktį švie
čianti kamuoliai. Jų milionų. tnilionai. Vieni 
dideli, kiti maži. Jie juda, skrieja neįmano
mu greitumu. Jie lekia pro kits kitų pavie
niai ir ištisomis skaitlingomis šeimoriiis — di
deli ritulini su visa virtvne kamuoliukų. Vie
ni kitiems jie nieko nesako. Kits kitam kelio 
nepastoja. Tas štai kito nekliudo. Mažieji 
didiems nepavydi. Didieji mažųjų neniekina. 
Kurie kamuoliukai beturi šviesos, tiems no
riai duoda. Kuriems trūksta šilumos, tie jos 
gauna d'ovanai nuo karštųjų.

Ak, kaip jau seni tie rituliai, kamuoliu
kai. Kaip dar greiti, vikrūs, lyg, pačioje sa
vo jaunystėje!

Žiuri į juos Dievas ir Jo veidas malonu
mi šypsosi.

Mat, viRi tie kamuoliai garsiai garbina 
Dievų, skelbdami Dievo didžių išmintį ir ne
suprantamų galybę.

Tarp visų didelių ir mažų kamuolių už
kliuvo' šviesioj Dievo Akis už vieno kamuolio, 
kurio vardas Žemė.

Nedidelis tai kamuoliukas. Tur šiek tiek 
savo šilumos, bet daugiau jos gauna nuo savo 
motinos Saulės. Su visa saulės šeimynėle, ji 
galvotrūkčiais lekia aplinkui savo motiną 
Saulę; kaip kartais skaitlingi motinos vaiku
čiai, susikibę rankutėmis, sukasi apie ją, kad 
jų net galvelės apsvaigsta, o motina nei žing
snio pirmyn, tik sukasi ant vietos ir šildo 
savo vaikelius motiniškų akių meilės spin
dulinis.

Satdė-močiufė tik šildo, tik kaitina Žemę- 
dukrelę, kad ji gimdytų ir augintų skaitlingus 
vaikelius, juos gaivintų, penėtų, rėdytų ir už
laikytų.

Žiūri Dievas j Žemę, kaip ji šventai vi
skų daro, kų jai kitados įsakė. Ji augina žo
lynus, augina karklelius, krūmus ir stambiau
sius medžius. Ji aptaiso juos rūbais, išmargi
na spalvomis, apskrauja juos žiedais, noki
na jų vaisius ir sėklas, kad naujai veistųsi.

Ji laiko ant savęs minių minias marga 
spnlvių. paukštelių, čiulbančių įvairiausiais 
balseliais. “Nei jie sėja, nei piauna, nei j 
kluonus kraujo,” bet visi minta ir gražiai gv-

’ vena.
Ir koks margas, koks įvairus gyvulių pa

saulis !
Visa tai gyvuoja. Visa tai laikosi paduo

tos jiems tvarkos. Viskas eina savais, jiems 
Kūrėjo nušviestais keliais.

Žiuri Dievas į visa tai. Jo veidas ra
mus, šviesus. Viskas ten gera. Kiekviename 
Žemės sutvėrimėlyje Jo galybė veikia. Kiek
vienas tvarinėlis savo -buvimu Dievo galybę 
apsakinėja. Visi jie yra nuolatiniai misionie
riai, kurie šaukti šaukia: “ne mes save su
tvėrėme, ne mes save išlaikome, ne mes sau 
rūbus ir maistą pasigaminame. Dievo geru- 

, mos ir galybė visa kuo mus aprūpino. Jam
garbė dabar ir per amiius!“

Tėmyja Dievas žemę ir joje gyvenan
čius sutvėrimus. Mato savo ypatingus kūri
nius, kurie vaikščioja tik dviem kojomis. 
I’rišakinių kojų vietoje yra rankos. Vuodega 
paskui juos nesimataškuoja. Jų kūnas sta
tus, galva aukštai, priekyje burna. Akys ga
li lengvai žiūrėti aukštyn.

Kas čia per kuriniai, klausia savęs Die
vas! Kūnai panašūs į Adomo ir J ievos, bet 
jų vilius į kų'panašus! Tokios dvasios kaip 
štai juose dabar vra, Aš niekuomet nekvė
piau. “Kvapas.” kurį kvėpiau Artiomo kū-

Kaip VokietnaiRa Prosu Lietuva NAUJI RAŠTAI.

RADIO
šiandie 7 valandų vakare iš 

stot i es \V G ES, pastangom is 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
krautuvių, bus radijo progra 
irta. Vad. Bvanskui, Birutės 
choro dainininkai dainuos gra 
žiu ištraukų iš operos “Eglė, 
žalčių karalienė”. Bus gražios 
muzikos. Kalbės Dr. Yuška, L. 
Labanauskas ir “Clialis Kepu
rė” papasakos savo Velykų į- 
spūdŽius. Be to, bus įdomių 
pranešimų ir įvairenybių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’1

Šio šimtmečio pradžioje ir savo prigimta kalbu. Bet 
nui ir “jis tapo gyvas žmogus,” buvo tapusi ypatingai, po didžiojo karo vo- iš bažnyčių lietuvių kalba bu- 
skaisti, graži siela,, inaųo paveikslu. Bet tuo- kiečiui pradėjo dėti daug pa- vo nuolat ujama. Iki pokari- 
se dvikojuose, panašuose į Adomų, sutveri- stangų galutinai suvokietinti Į nių laikų Prūsų lietuvių vokie-
inuose, Aš savo paveikslo nematau. Jų vidų 
je gyvena kokios tai biaurios, piktos buitys.
Kai]) jos baisiai teršia tų sutvėrimų vidų.
Štai, ją viduje pilna baisiausių žmogžudys
čių. pradedant, negimusiais, o jau nužudytais 
kūdikiais ir liaigiant niekam nepavojingais 
seniais. — Šalia žmogžudybių knibžda bjau
rūs lytiniai nusikaltimai, vedusių ir nevedu
sių. į .

Kuip iš ją dvokia baisūs puvėsiai...
Ten vėl kas ? Kaip ten ryja, ryja iš stik-’ 

lų, stiklelių ir jų vidus vis nepasotintas, nors 
verčiasi jiems iš vidaus atgal... Kokiais 
jie halsais rėkia, nei ožio, nei kiaulės... Ne, 
tie gyvulėliui taip nedaro.

Štai vėl kitų viduje, raitosi lyg kokios 
gyvatės, ar žalčiai, pavydo, keršto, puikybės, 
godumo, neapykantos dvasios. Ir inuto Die
vas tą sutvėrimų viduje ko Jis neįdėjo, o net, mg ir mozūram8 buvo

. ' Kų tik išėjo ik spaudos nauja
ir Kun. A. Petrausko, M. I. C.

Uždarykite duris nedorovin* 
gai spaudai, saugokite šeiinoi 

'tyrumų.

Rytprūsius, kad ši, toliausia]tinimas jau tiek buvo pužen- 
j rytus išsikišusi Vokietijos I gęs pirmyn, kad lietuviškos 
provincija, po didi. karo at-1 pamaldos užsiliko tik lietuviš- 
skirta nuo “Reicho” lenkų i kiaušių parapijų bažnyčiose.
(Dancigo) koridorium, ]«tap 
tų vokiečių “Drang nach Os 
ten” (veržimosi į rytus) ava 
npostu. Tų “Drangų” paskel- 
bė dar praėjusio šimtmečio vi
dury “geležinis kancleris” Bi
smarkas, o paskutiniu laiku jį 
ypatingai stengiasi įgyvendin
ti Hitleris.

Ir štai, paėmus , Vokietijoj 
valdžių nacionalsocialistams, 
vokiečiai ėmėsi galutinai iš
naikinti Ikusius Rytprūsiuose 
lietuvylrės pėdsakus. Prieita 
net prie to, kad lietuviams už
drausta bažnyčiose giedoti lie 
tuviškai. Didesnio akiplėšišku 
mo iš vokiečių jau, turbūt, ne

Dar apie pereitojo šimtine-i galima nė laukti, 
cio vidurį vokiečiai Itytpm- į Sparčiai žengia pirmyn 
šiuose gyvenantiems lietuvio-j Rytprūsių vietovardžių vokie- 

^na tinimas. Mat, nuo senų laikų

u

labai įdomi knyga

Praeities Pahyros
Atsiminimai iš 1903 — 19b 

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192

Už ABIDVI DALIS 25c. 
Prisiuntimui 5c.

•DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefotuu STA te 1««t) 

Valandos 8 ryte Iki 6 popiet .? 

2201 W. Cermak Road
Paaedėllo. 8eredos fr Pėtnyčloc

▼akarala 6 Iki 8 
Telefonai CAMai 0131

Namai: 0459 S. Rockwell St
Utarnlnko. Ketvergo lr Subatoa

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas REPubUo 9000

matė, kas būtų Jo.
Nuliūdo šviesusis Dievo veidas, kad toki 

gražūs sutvėrimai iš viršaus, o taip laaurfls 
vi<luje, kad1 jau pažinti nebegalima. O, juk 
tai turėtų būti AiJomo vaikai, dangaus gy- _ . 
ventojai. Toms baisenybėms nebent naujų tprūsių gyventojų 
tvarką užleki us ir visus paskandinus..? Imas prasidėjo po 1870-71 me

. , , , • x • • x-i iftu Vokietijos karo su Prancū-,Staiga, tarp nelemtųjų sutvėrimu, tik' A . ....
švyst, kaip netikėta kometa, nušvito. Kūrėjo au me pras
Akis mato, ten ne žvaigždė švystelėjo, tik-pa- ,j° Rytprūsių senoviškų vie- 
viršiumi toks pat kūrinys, kaip ir anie, tik jo tovardžių keitimas į vokiškus.
viduje Dievo nesuteptas paveikslas spindi! Pirmai pradžiai buvo perkri . . ... ....
.Jis visas gražus, ir joks taškelis jojo neter- kštyta)l4 kaimų Neidenburgo 
šia. “Visa graži esi mano prietelka ir nėra Rytprūsių pietuose,
tavyje sutepties.”

Ras ji f Jos vardas —“Nekaltai prado- .. - , „
toji, Švenčiausioji Pana Marija.“ Jr Dievo v,s ^martyn.. Lietuvių kalb!)' Braidės reikią vokietinti net i 
Akis maloniai nušvito... Pagailo Jam tų, ku-|Pra<^‘Ltt -šalinti iš įstaigų, o vė- prievarta, neatsižvelgiant į ; 
rie prigimtimi yra Skaisčiausios broliai — jiiau ir iš mokyklų. Ji pasili- žmonių norą. !
seserys, tik begaliniai sugadinti, kad net pra
nyko juose garbingosios žmogystės žymės,

tolerantingai. Lietuvių kalba 
turėjo teisių ir bažnyčioje, ir

užsilikę lietuviški, vokiečiams 
svetimi, vietovardžiai, atėjū-

mokvklose, ir net kai kuriose | nams nuo jr Dunojaus
labai rėžia ausį. Nuo 1919 me
tų iki pereitų metų pabaigos

įstaigose. Kiek smarkesnis Ry 
vokietini-

jiems pasivedant velnio kerštui ir piktybei.
Štai, malonės pilnoji moteriškė, kuri turi 

sutriuškinti pragarinio žalčio galvų, jau yra. 
Laikas, tat, vaduoti vakgstančių žmoniją, kad 
užimtą nupuolusių angelų ąpstus. Jau “Jė- 
ssės šakelė išaugo,” jau kraujai žiedus. Tvai
kas, kad duotų vaisių.

“Angelas -Gabrielius buvo Dievo siųstas 
į Guliliej-os miestų, kurs vadinasi Nazaretas, 
jais mergaitę, pažadėtų vyrui, vardu Juoza
pui, iš Dovido namų; mergaitės gi vardas 
buvo Marija. Angelas, atėjęs pas jų, tarė: 
Sveika, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi; 
■pae/irla tu tarp moterų. Jų tai išgirdusi, nu
sigando jo žpdžių ir manė sau, koką*tai yra' 
pasveikinimas. Angelas gi tarė: Nebijok Ma- 1 
rija, nes tn' radai malonės pas Dievą. Štai, 
pradėsi įsėdo je ir pagimdysi sūnų ir praminsi 
ji vardu Jėzus. Jisai bus didis ir vadinsis 
Aukščiausiojo Sūnumi. Viešpats Dievas duos 
jam jo tėvo Dovido sostų: jis karaliaus Jo
kūbo namuose per amžins, ir jo karalavimni 
neims rjalo.“ (Lnk. /, 26-33). >

1
Po Arkangelo Gal.irijehaus išaiškinimų, 

Marija suprato Dievo planus, susitaikė su 
Jo valia ir tarė: “Štai, aš Viešpaties tarnai
tė, tebūnie man-taip, kaip tu pasakei.“ (Truk. į 
l, 38).

Po tų žodžių Dievo Sūnus Įsikūnijo, pri
imdamas žmogiškų prigimtį kad gimtų ir iš
vaduotų žmones iš velnio ir nuodėmės vergi
jos. Apreiškimo, tat, šventė, yra ir Dievo Sū- 
naiis įsikūnijimo diena.

Brangi mums ta diena. Dėkingos mal
dos tekyla į Hvenčiausiųjų Trejylię.

Kun. F. Kulikauskas, M.T.C.

tt OUR OFFICE

500 n 
UNNh

wrr

~ro knnm if anv oftteF,
HME bEtM IN

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno. ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite

A N G I, Y S 
Turi UaiiAc lutrftrlo. uuižui pelenų; la
bai reniu pavaduotojau Vocahonlas; 
Black Gold lupi p or egg $6.011; Mino 
run $5.75. SrreotiAig $4.711.

GRUNDY MINING CO.
OedarercMt 2011

Rytprūsiuose buvo suvokietin- žy lėlį.
ta apie 300 vietovardžių, ne- I NATHAN KANTER 

įkalbant apie tuos, kurie buvo 
suvok iet int i anksčio u.

Hitlerininkams įsigalėjus, 
nimas pra

dėtas dar smarkesniu tempu,
Vokiečių spaudoj jau girdisi 
balsų, kad vietovardžius ir

ko tik bažnyčiose. Mat, vokie-j štai ką neša vokiečių kuku
čiai vistik nedrįso lietuviams ,tregeriai savo “Drauge” į 
atimti teisę garbinti Dievą rytus. Tsb.

JONAS A. WlTKOWSKIS y.
ra Lietuvis kandidatas dėl 
Cook ApMerittfcs koniisijonie- 
rlaus ant ItooHcve't'o Demok
ratų partijos baloto. Jis yra 
gerai žincC.ias žmogus ilrldgp- 
portleCianis ir Townof Lakle- 
f/ams. IGNACAS R'ITKOUS- 
KIS, JONO tėvas, buvo vie
nas Iš pirmiausių Lietuviu 
duonkepių Bridgeporte apie 
J !»00 m.

JONAS lankė Jurgio pa
rapijinę mokyklų Ir užbaigęs, 
jhtojo j Orr's Business PoMego. 
I’d to, su savo motina, Tlu-o- 
philia \VllkoW8ki', ir broliais, 
at.sldr.r0 grosernę ir mėsos 
krautuvę ant Tow(n of laike.

l'ž metu. vienns jo
brolių, Wal(er Witko^skl. pra
dėjo pardavinėti mėsų Whole- 
sa'e. Antrus brolis taip pat 
irtojo j ta bfznj. O JONAS A. 
WITKOWSKI dirbo dfll Hy- 
grude Eood Products Corpo
ration Ir dabar dirba Oeo. A. 
Hormel and Co., pardavlnė- 
fant mėsų. •

Gyvena fu savo šcfmyna, 
1449 East 661h Place. Chlci- 
go, Illinois.

Visi Lietuviai tori bilsnoti už JONĄ A. WITK0WS 
KĮ, nes jeigu jis bus išrinktas Apskričio Komisijonie- 
riumi, jis darbuosis už lietuvius ir lietuviai visados ga
lės prie jo šauktis dė pagalbos ir patarimo.

Neužmirškit balsuoti už JO
NĄ A. WITKOWSKJ, Demok
ratų partijos kandidatą dėl 
Cook Apskrities Komisi jonie- 
rių, BALANDŽIO 1O D., 1934

4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 08C1

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

INSURANCE
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| Lietuvišku! 
BONUS

REAL E S T A T E
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

I V A K O R C I Ų AGENTU 
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

L A R A

-•M

Tel. LAFayette 1083

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 

kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas 
Kuraitis buvo pirm'as lietuvis pardavinėti Pontiac’s, 
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick 
Dealeris. Šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kad su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja- 
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.

Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų'ant 
naujo, kreipkitės pas T). Kuraitį—

Milda Auto Sales >iT
800-8 W. 31 St., - Tel. Victory 1696
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Redak torius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

\VATEKBUEY, CONN.

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Marianapolia. Prisiartino

Antradienis, balandžio 3, 1934
i n ——am.- t..xui I l. ’* l

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

VVATEĘBURY, CONN.

dingą buvo procesija, gražiui kių “ponų”. Kų pirma varžė 
1 giedojo parap. choras. Žinučių Dievo baimė, tų dabar niekas 

į i buvo pilna bažnyčia. Aukų pa 1 nebevaržo; tik žmonių, gal,
West Side. — Gražiai pra- Lap. mokyklai palaikyti suūė-Įkiek gėdintis reikia, 

leidę b\. \ elykas, vestsidieciai suvįrį 399 doL N is Reiškiu uztiojautos tai šei
dabar rengiasi prie metinės,

RENGIASIIŠ ŠV. KAZIMIERO KAPŲ 
DIREKTORIŲ SUSI

RINKIMO

273, Rytai — 229. Ypatingai, gus ir pažįstamus. Vietos vi 
gerai pasižymėjo J. Jurčikb- 1 sienis bus užtektinai. Priduo 
nis, gaudamas aukščiausių kiine lietuviams sportininka- 
šios dienos žaidimo laipsnį. Te ms, ypač svečiams, energijos. 

Abiejuose tymuose žaidžia lie 
----------- į tuviai studentai.

Įvyko antras metinis bilija- i Žaidimai bus CONCORDIA - 
dar prieš Velykas yra dienos, j rdo turnamentas, kuriame tfu- [ALJO Hali, Clifford Avė., pe 
kurios primena mums mūsų i iyVavo visi antrojo skyriaus i nktadienį, balandžio 13 d. Pi-

viena iš didžiausių ir kilmių- igYVUOjU Vakarai!
glausiu švenčių Bažnyčios ka-; _____
lenduriuje, būtent Velykos, bet

Išganyto jaus kančių ir mirtj i niojiįnįaį po j^eieĮ0S dįonų ^ai- 
ir tos dienos turi labai didelę dimo> liko tik da mokinių, 
reikšmę. Tas dienas švenčia ,nes kiti pralaimėjo ir tapo e-
visa Katalikų Bažnyčia. Įliminuoti. Tie du mokiniai — Ižiausį žiedų — lietuviškųjų ka- 

Didžiosios Savaitės trečiadie S. Kaplys iš Detroit, Mieli., ir' talikiškųjų studentijų.

rmas žaidimas prasidės 7:15I
vakare. Įžanga tiktai 15c. ' 

Paremkime savo tautos gra-

ni, popiet 4 valandų įvyko Ta
msioji Aušrinė. Per jų gieda-

J. Jodka iš Lawrence, Mass., 
stojo į varžytines. Žaidimas

ma psalmės ir raudos ir jos buvo 50 punktų. Jis buvo la-
tęsiasi per tris dienas: trečia
dienį, ketvirtadienį ir penkta
dienį.

Ketvirtadieniais — tai at
minimas Sv. Sakrameuto įstei
gimo. Todėl, tų dienų buvo

bai įdomus tuomi, kati ir čia 
teko susiremti Vakarams ir 
Rytams. Po smarkaus žaidimo, 
laimėtoju liko S. Suplyš, Va
karų gynėjas. ‘

Rezultatas S. Saplys — 50.
iškilmingai praleista. Iš ryto | J. Jodka — 44.
buvo atlaikytos iškilmingos 
šventos Mišios. Celebrantu bu
vo kun. A. Morkūnas, M. 1. C., 
dijakonu — kun. Dr. P. Bis 
kis, M< J. C., subdijakonu — 
kl. E. Andrulionis, M. T. C. 
Per Mišias visi atsilankiusieji 
priėmė į sa\o širdis Šv. Sakru-

St. Aleksandravičius (L. K.)

WOBCESTER VS. RO
CHESTER

Rochester, N. Y. — Gauta 
telegrama iš Worcester (313 

mentų. Po Mišių Švenčiausia Į myįįų nuo Rochesterio), ku-
buvo nuneštas į tum tikslui 
pataisytų vietų kalėjimų, vi
siems giedant ‘Pange Lingua’, 
kad mums primintų kaip Vie 
špats Jėzus buvo nuvestas į 
kalėjimų ir ten kareivių išjuo
ktas ir išniekintas. Čia įvyko 
adoracija ir kiekvienas klūpo
jo nuskirtų laikų prie Šven
čiausiojo.

Kėglių žaidimas. 
Praeitų savaitę įvyko keg 

lių žaidimas tarp Vakarų 
Rytų. Vakarų pusę atstovavo 
J. Jurčikonis iš Mount Car-

rioje pranešama, kad AVorces- 
ter Aušros Vaitų parapijos lie 
tuvių studentų kuopos basket
ball tymas atvažiuoja į lio- 
chester žaisti su Rochester Šv. 
Jurgio parapijos Lietuvių Stu 
dentų kuopos basketball tymu.

Šis. žaidimas parodys, kurios 
lietuvių, kolonijos jaunimas y- 
įa smarkesnis. Vorcesteriečiai 
lietuviai studentai yra laimė- 

Įję Naujosios Anglijos pirme
nybę ir, jei jie suplieks mūsi-

gokių vakaras
Sekančių dienų (šeštadienį), 

balandžio 14 d., Šv. Jurgio pa- 
rapijos svetainėje įvyks pasi
linksminimo vakarėlis — šo
kiai, kuriame dalyvaus ir vor
cesteriečiai. Šokius rengia Šv. 
Jurgio parapijos Studentų kuo 
pa. Visi žinome, kad kuomet 
studentai kų nors surengia, tai 
būna gražu ir verta. Pasamdy
ta viena geriausių Rochesterio 
o:l;esitrų. Norime, kad visi vi
si Rochesterio lietuviai dalv- 

’ vantų šiame šokių vakarėlyje.
! 1’apmstai, mūsų tėveliai neno- 
j ri eiti į šokių vakarus, sakv- 
j darni, kad tai tik jaunimui. 
Ne, brangūs tėveliai, mes šir
dingai prašom if jus. Ir džiau 
giamės, kuomet dalyvaujate su 
mumis. Lauksime visų.

Benediktas

škius, bus “Amerikos Lietu-
mel, kap., S. AVekidra!™' Ka“lllk« ShK,en"J Or=“' 
iŠ Chicago Heights, IU., ir K j »“»«*»"
Bulevičius iš Homestead, Pa.;; ltochesteriečiai lietuviai stu 
o Rytų — M. Jodka iš Law-1 dentai basketbolininkai jrra 
rence, Mass., kap., J. Nanar- taip pat smarkūs. Dabar jie 
tavičius iš S. Boston, Mass., dar smarkiau ruošiasi vado- 
ir P. Dūkštą iš Brockton. j vaujami savo gabaus vado 
Mass. Žaidimas buvo įdomus, (coacli) Vytauto Baltrušaičio
Ir vėl Vakarų ratelis parodė, 
ka<Į jie yra galingesni kcglia- 

. vinie už Rytų žaidikus.

ir tikisi, laimėti rungtynes 
Rochesterio lietuviai, vis’i da- 
hvaukmie šiose rungtynėse ir

Rezultatai: Vakarai padarė Į pakvipkime visus savo drau

Greičiausia Kelione j Lietuvę

. BREMEN 
EUROPA

I.KSPKLNIMS TRAUKI VYS lunkla prie lai,n HniiM-r- 
Juitcnc ir užUkriua patogų imi*>kimų J KLAIP£I>.),

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG-NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
$170,50TillYlos KI.ESO8 LAIVAKOKTf* Ifi 

NEU YOlUtO | KLAIPĖDĄ IK ATGAL
tr daugiau

Taipgi nuolatiniai Utplaukiinal ge
rai žinomais ksblntnlals laivnls.
Patogus K<-lr>žlnk<‘ltais ■iislsleklinas 
IM Bremeno n r Hamburgo.
Informacijų klniisklte pus vietini 

»gi ntą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAH LLOYD

177 T. Ulihlgan Avė. — ISO W. ItandoipU St 
chicago, ill.

LAIMĖJO ČEMPUDNATį
Gary, Ind.. Praėjusių žie

mų šalę kitų tautų katalikiš
kojo jaunimo basketball tymų,
Šv. Kazimiero parapijoje irgi 
buvo suorganizuota tymas; jis 
atstovavo parapijų C. Y. O. 
centre. Tytuų buvo sudarę Jo
nas Kaminskas ir Juozajias 
Grigonis.

Mūsų tymas laimėjo pirmų 
vietų ( ir t čenipijonatų. Žaidi
muos pasižymėjo sekantieji žai 
dėjai: J. Juraitis, L. Kamins
kas, F. Biliūnas, A. Pažėra, F. į rbu0>i< kad vakara8 Mt|J 
Grims, V. Burčis, S. Maziliau-, Įminga,,. 
skas ir E. Navickas.

liūtų labai gera, kad šis ty
mas nesugriūtų ir kad sekantį 
rudenį jame atsirastų dar di
desnis lietuviškas draugišku
mas ir didesnis pasiryžimas 
laimėti kitų černpijonatų.

Kovo 27 d., Dievo Apvaiz
dos parapijos mokykloj įvyko 
metinis šv. Kazimiero kapų 
direktorių susirinkimas. Ap
svarstyta visa eilė svarbių 
klausinių, priimta finansinė a 
pyskaita, užgirti projektai nau 
jiems kapuose darbams pava 
sarĮ, paremta švietimo reika
lai, nustatyta tvarka pikui 
kams Vytauto darže ir t.t.

Lietuvių Šv. Kazimiero ka
pai yra vieni gražiausių Ciii- 
cagoje. Žemės didelis plotas. 
Kasmet tenka tam tikrų plo 
tą žemės prirengti mirusių lai 
dojimui, t. y. išvedžioti ke 
liūs, sudėti vandens laidus 
(paipas), įrengti baseinus va 
ndeniui subėgti ir t.t. Darbai 
vedami tvarkingai. Darbiniu 
kai dirlia nuolatiniai ir Įniki 
ni po kelis iš visų Chicagos 
lietuvių parapijų. Pastarieji 
dirba pamainomis. Visus dar 
bus prižiūri sumanus kapų už
vaizdą p. J. Krušas. Visuose 
darbuose ir sumanymuose di
rektorių tarjHi reiškiasi gra
žus sutarimas.

Šiame susirinkime išrinkta 
nauja direktorių valdyba 1934- 
5 m.: kun. H.’Vaičūnas — pi
rm., kun. I*. Vaitukaitis — 
vice pirm?»dwn. J. Mačiulio 
nis — ižuL^Ig. Sakalas — ra 
št.; pildomam komitetan: kun 
J. Svirskas, A. Oškeliūnas ir 
V. Dargužis.

Kaip ir kita is metais, šiemet 
Vainikų Dienų Šv. Kazimiero 
kapuose bus didelės iškilmės. 
— pamaldos už mirusius. Be 
to, bus pašventintas naujas 
paminklas kapų iždo lėšomis 
pastatytas a. a. kun. dagiui.

Dir.

tradicijinės parap. vakarienės, 
kuri įvyks sekmadienį, balaird. 
S d., parap. salėje. Klebonas, 
komietas ir šeimininkės deda 
pastangų, kad vakarienė būtų 
nepaprasta. Nusistatyta su
kviesti nemažiau kai 400 žmo
nių. Kadangi vakarienės tikier

IŠTVIRKIMO PRIEŽASTIS
Jei būtų pildomi Dešimt Die 

vo Įsakymų, kurie yra prigi 
rnties įsakymais, ypatingai Ne- 
svetimoteriauk; jei įeitų į žmo
nių papročius į žmonių supra

tus platina visų dr-jų nariai, įtintų, kad nusikaltimas tam 
galima tikėtis, kad sa’Lė bus įsakymui būtų laikomas bai-
pilna publikos. Kiekviena dr- 
gija turėk savo stalų. Vakarie
nėj šeimininkaus sųjungietės,
vadovaujant Balčiūnienei, Ka-neiname doryn, tik labiau tvi- 
rlavičienei, Aitutienei, Sinevi- lkstanie ir mažiau save var-
čienei, Linkevičienei ir kitoms.

Vfclykų iškilmės šiemet Au
šros Vartų bažnyčioj buvo itin 
gražios. Prisikėlimo apeigoms 
vadovavo pats gerb. klebonas. 
Altoriai sesučių kazimieriečių 
pastangomis buvo gražiai iš 
puošti gyvomis gėlėmis. Įspū-

LIETUV1A1 DAKTARAI: 

Tel. LAFayette 8OR7

DR. A. RAČKUS
. GYDYTOJAS ir chirurgam 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Ava. 'netoli Kedsle)
Valandos: nuo S Iki 8 rai. vakaro 

Šaradomis lr nedaliomis pagal
sutarti

DR. A. P. GURSKIS
I)EN TĮSTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

. corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Offlco Tel. VVentworth 6 3 30

Kės. Tel. Hyde Park 3393

DR..SUSANA A. SLAKIS
moterį; ik vaiki; ligi; 

SPECIALISTE
3900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 lkl 4 po pietų. 7 Iki 8 vak.

mynai, kuri buvo to “pono”
auka. 8. Lenkauskienė

BALIUS SKRIDIMO 
NAUDAI

šiaušiu ir biauriausiu darbu, 
kitoks būtų gyvenimas.

Mes, lietuviai, šviesdamiesi,

žonie Dievo įsakymais.
Pirmiausiai reikia pripažin 

ti, kad dabar, po karo, žmo 
nės, ypač kariškiai, labiau iš
tvirko, net užpuldinėja mote
ris. Moterys turi saugotis to

S. L. A. 208 Moterų kp. re
ngia vakarų Lake Shore Atlile 
tie Club, balandžio 28 dienų, 
ALTASS fondui.

Bilietu galima gaut pas 203 
kuopos nares ir ALTASS ko- . 
misijų. Bilietų kaina tiktai $1.

E. S.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI- 

NiAM PAŠTE
507 Gudaičiui V.
512 Jankui Mrs. Ona (2) 
516 Kon jui August 
528 “ereliui Kaziui

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

TeL GltOveLUl 16»5

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAI

VaL: »-U ryto 8-4 lr 7-8 vak. 
■eradtmls po pietų lr Nedėldlenlal 

tik susitarus

Mas w. MARęuKmc road

M. LAFayette 7860

DR. F. G. WINSKUNAS• »I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

<140 Archer Avenue 
▼ai.; 8—4 lr 7—• vai vakare 

Bes. 2136 W. 24th Sk
Tet CAMal 0402

Office Phone 
PROspect 1018

Res. and Office 
83M hft LeavlU Si

CAMAL 070*

DR.P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1448 SO. 4»th CT., CICERO, HA 
UUr.. Ketv. lr P4tn. 14—• vaL 

■147 80. HALSrTED OHIOAGC 
PaaeA. Bered. Ir Bubat S—• vai

Oltnoms Tel. LAFayetto 87N 
Naktimis Tel. OAMal 4402

DR. L J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Streel
VaL: S IU 6 popiet. 7 lkl • vak. 

Nedėlioję pa<al sutarti

orriae Tet REPublic 7«4fl 
Res. Tct GROvehUl 00 (7

4417 S. WAKHTENAW AVĖ

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS

2428 W. MAKQUETTE ROAD 
Val. 8-4 lr 7-4 vak. Ketv. »-18 ryta

Neddlloj aualtarua

Jonas P. Baubkus, užlaiko 
pirmos kle.sos grosernę adre
su .1300 So. 49 Ct. Nepamirš-1 
kit gero parapijos, “Draugo” 
ir labdarių rėmėjo.

se-

Dfe. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometric«lly Akhj Specialistas..
Palengvins aklų Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaivlėjirno. 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karfitj,- atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius.

OR. J. J. XOWARSKAS
PHY8ICIAN and 8URGBOM

2<03 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

> to 4 and 7 to • P. M. 
Sunday by Appointment

_ ----------- Visuose ateiti-.A tlM 1 n i iri P V n H i KiniuoMc <-fęx«vrnina.virnii.s duromas suAtminKime Kaa rūpinimasis j elektra, parodančia mažiausias klal- 
Tikimos, kad šį pavasarį to-jgera spauda ir platinimas jos dar J’.peclalė.. ntyd.a. atkreipiama i 

ji pati grupė susiorganizuos į į yra vienas, iš geriausių darbų
tvirtų baseliall tymų ir užimsi Tik visas savo pareigas, ypač 
pirmųjų vietų šiame sporte, ' spaudos atžvilgiu,\ atlikdami 

Vietos angių spauda plačiai;pasieksime ir sielos išganymų, 
aprašė lietuvių černpijonato
laimėjimų. Adv. N. Valasina

mokyklos valkus. Kreivos akys atl- i 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 lkl 12. Aklnfų kai
nos per pueę piglaus, kaip buvo pir
miniu). Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOL'TII ASHLAND AVĖ. 
Pliene IlouHinl 7IUt0

IVAI1ŪB DAKTARAI

PRALEISTA

Cicero. ■— “Draugo” No. 71, 
dedant “Draugo” vajau* spau 
dos rėmėjų valdylių, praleista 
vicepirmininkas Jonas Brazau
skus.

Jonas Brazauskas yra įžy
mus parapijos ir draugijų vei
kėjas. Dabar pirmas stoja į 
darbų, kud surengus “Drau
go” vajuus bizniškų vakarų 
Svetainė jau paimta. Vakaras 
bus šaunus. Bus muaika, kuri 
linksmins senus ir jaunus.

J. Brazauskas su “Draugo” 
agentu ŠenieViIskin ir kitais 
“Draugo” kontestininkais da-

DR. CHARIES SEGAL
<729 So. Ashland Avė.

S luboa
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 14 lkl 12 vai. ryte. nuo 8 Iki 4 
vai. <>o pietų tr nuo 7 tiri 1:84 vai. 
vakaro. Nedėliovnla nuo 14 Utį 18 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

Oftao M. VICtory
Hm. T«L DRKzei tltl

DR. A. A. ROTU
Ruaaa Gydytojai Ir Cblrurgaa 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampan Hat Straat

Valandoa: 2—4 popiet. 7—8 Tai. vak 
NeOtlfomla lr tvantadlenlata lt—Al

Rea. FM«a« Dfflaa Phone

OR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM >14

TaL: <-< lr 7-8 vai vakari

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nno 2 lkl 4 lr nuo 8 lkl 8 vak. 
Nedtilomla pagal autart) 

Ofteo telef. BOL'levard 7H20 

Naiuų Tel. PROspect 1»3<»

Phone CAMal 41M ,

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJA* Jr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Knad

Valandos 1—I Ir 7—8 eak. 
Seredomla lr Nedėlloanls pagal eutajd 

REZIDENCIJA
6631 8. Cahfornia Avė.

Telefo REPublic 7868

T«L BOCIevard 7441

DR. G. Z. VEZEL’IS
1 DENTI8TAS

. <645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

L: nno 8 lkl S vakaro 
■orodoj pagal sutarti

Tel. OAMal 0»7
Rca. PltOapcct 8458

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

IMI SOUTH HALSTED STR.SAH

Ho. Arte*law nvo 
11 ryto Iki 4 popiet

■ lk< 8:84 vakare

DR. MAURICE KARK DR. J. RUSSELL
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8

4631 SO. ASHLAND AVI
Tet V Aitria 0SS4 

Rn.: Tet PLAaa 8200
VALANDOS;

Nuo 10-18 ▼. ryto: 8-8 lr 7-8 ▼. * 
Ned«ldlenlal4 nuo 10 lkl 11 dl«n«

Lietuvis Chirurgas ir Gydvlojus
2515 HEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo 6.8 vakarais

ORao: Tel. CALumet 401B 
Kea.: Tet UEMIock 8280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 Bo. Halsted St
Oflao ralaudoe: 1-4 lr 4-8 vai. 

ReaidMcljaa Oflsae: 88M W. 4»t
Valandos: 14—11 ryto 

Seredomla lr NodAUomia pagal aatarl

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

TG. VI Ilginta 0038
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—S p. m.

Ncdčllomla pagal auturtj

Tet OAMal S1SS

DR. G. L MOŽIS
DKMTI8TAH

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St)

Valandos: Nuo > lkl 18 ryta 

Nuo 1 fkl I vakare 

Berado  J pagal m tarti

Trl. nriao UOLIcvard 8418—1d 
Rea. VICO.ry >348

DR. A. J. BERTASH
Oflao eąl.t nuo 1-1: ann 4:M-t:B4

756 W. 35tb Street
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“DAINOS” AIDAI PARAPIJOS RtOttJŲ 
VAKARAS

šėrės leidžiamos ])iižiūrėti sn-i nių gėlių” bukietą, sveikuu-

GRAŽUOLE” j matyti lutlamlžio m. 15 (i., Lie- 
itnvių Auditorijoj, Bridgcpor-

L. Y. ••Dainos” chorus nei į te. 
trupučio mų atsilsėjęs ėmėsi su Operetės vardas
nkaus darbo.

Dar ir dabur Chicagos Jie 
tuviai kalba apie ‘‘Vytauto 
Didžiojo Kantatą” ir kaip L. 
V. “Dainos” choras jų išpil
dė.

Suprantama, choristai, ma
tydami, kad visuomenei jų at
itiktas darbas patiko, dar dau
giau energijos ir noro gavo 
ateities darbams.

Sėkmingąjį 1933-34 metu se
zonų nutarta užbaigti operetės 
pastatymu,' š. m. balandžio 15 
d. Liet. Auditorijoj.

liet. susidurta su opiu klau 
simu! Lietuviai originalių o- 
perečių tiek tari, kad jas gali 
ant rankų pirštų suskaityti. 0 
ir tų pačių dauguma statyta 
po daug kartų. Publika gi rei 
kalauja naujų dalykų.

Kaip L. Y. “Dainos” cho
ras, taip ir kiti. laikas nuo lai
ko barnio išversti iš svetimų 
kalbų Įvairias operetes ir pa
tiekti visuomenei.

Bet neturi jos pasisekhno. 
Ypač muzikalė jų dalis — pu 
blikai nepatinka.

Taigi “Dainos” choras nu
tarė svetimtaučių veikalus pa
dėti į šalį, o visuomenei duo
ti ką tokio jiems suprantamo, 
artimo jų lietuviškai širdžiai; 
kitais žodžiais, lietuvišką ope 
retę.

Kadangi naujų lietuviškų o 
perečių paskutiniu laiku nepa 
rašyta aiba bent neišleista, ke 
lėtas žmonių artimų “Dainos”

“Gražuo 
lė”. Tai yra labai ir labai juo
kų pilnas veikalas. Bet svar
biausias ir gražiausias daly- , 
kas šioje operetėje — muzika, 
kurią parašė “Dainos” choro 
vedėjas p. Juozas Sauris.

Jau keliuose paskutiniuose 
Į koncertuose p. J. Sauris užsi
rekomendavo Chicagos lietuvi-
joje, kaipo geras kompozito
rius. Tuose koncertuose, jūs 
turėjote progą išgirsti p. J. 
Saurio sukonųionuotas tik at
skiras dainas, gi bal. 15 d. — 
ištisą operetę — veikalą. Kas 
tik girdėjo dainas ir šios ope 
retės dainuo,jant — gėrisi.

Esu tikras gėrėsitės ir jūs, 
t. y. jei atsilankysite į “Gra 
žuolės” pastatymą. A.

Marąuette Park. — l’urapi
jos mokyklos rėmėjos rengi* 
bunco party bal. 3 d., 8 vai. 
vakare, parap. salėj. Bunco 
bus įdomi; tokios dar nėra bu 
vę mūsų kolonijoj. Bus labai 
daug gražių ir brangių dova 
nų, kurias aukojo M. J. Plynn. 
Be to, gros muzika ir užkart 
džiai. po žaidimo. Tikietai po 
25c.

Visi kviečiami į minėtą pa 
rengimą. H. M

VAISĘS

I
North Side. — Per bažny ti 

nio.koneerto Verbų sekmadie 
nį, nors jau buvo gana vėloka.- 
laikas, tačiau vargonininku.1 
visus solistus bei savo artime 
snius draugus pakvietė į jau
kią studiją vaišėms, kurias jis 
surengė, kad pareiškus savo
dėkingumą solistams už jų pa- 

V. “Dainas” choras pami įsišventimą ir parodytą prie
itojo Juoaapines

rely.įe netikėtai ų- manPereitos savaitės, ketvirta
dienio repeticijos metu “Dai
nos” choras paminėjo savo 
vedėjo p. Juozo Saurio vardo 
dieną.

Surengtas jaukus užkandis 
per kurį p. J. Sauris pasvei 
bintas ir įteikta jam choristą 
dovanėlė. A.

Lietuvos spauda gražiai atsi
liepia apie L. V. 
“Dainos” chorą

vo jiacientes visose Chicago-j Į mus, inspiraciją darbuotei ir 
ligoninėse. ' į gilų, didelį visų malonių Se-

Kovo 19 d. 1 vyko prieitu nium* visu,n*
mas naujos valdybos šiems nie i nuo^^r^MmQ-
tams. .Suruošta bankietas s t. 
įdomiu programa. Dalyvavo 
daug gydytojų. Lietuvė aku
šerė E. V. Krukienė vėl įėj~» 
į valdybos narius. Ji pasižym/ 
draugijos darbuose.

Akušerių draugijos susirin 
kiniai būna kas tęeč-’ą nirma 
dienį kiekvieno mėnesio adre 
su: 1309 No. Ashland Avė., 8 
vai. vakare. Nepriklausančios 
akušerės kviečiamos įsirašyta

Akušere

DĖKOJU

Grišiui, literatui Arėjui Vit- Artistiškas ir brangus‘Drau- 
kauskui. Mūsų ‘jaunai vilčiai’ gų žodis’ knyga, kurioj telpa 
alumnietėms ir akademikėms , vkaitlingi sveikinimai ir (te
dėkoja už sveikinimus, įspūdi , valia mūsų kilnius dvasiškijos, 
ilgą vakaro muziką, programą mano bendradarbių, prietettrų, 

visuomenininkų, prot'esi jonai ų 
yra ir bus man brangiu atmi
nimu ir priminimu didelio ir 
gražaus visų nuoširdumo, bus 
man inspiracija tolimesnėj že
mės kelionėj... Duok Dieve 
man visuomet būti ištikimai ir 
vertai tų visų brangių užrašų 
ir linkėjimų pareikštų “Drau
gų Žodyje”.

Antanina Nausėdienė,
A. R. D. Centro Pirm.

—L

Dėkoja A. K. 1). centro Va-' ir. gra2‘“s S*1“8- ui bu-
ldybai ir A. R. D. Chicagos 
skyrių ponių ir panelių komi
tetui, kurių gražus draugingu
mas ir nuoširdumas davė ga-f

kietus, kurie teikė man daug 
malonumo, kaipo gėlių mylė
tojai, dėkinga esu puotos ren
gimo komitetui, A. li. D. Cen-

Iii,lybės pažymėti sukaktį mū- tro Vaidybai, Mot. S,gos 1
sų orgunizacijos taip gražiai 
mūsų spaudoje (ypatingai a- 
čiū “Draugui” ir jo vado
vams). Pasidarbavimu to ko
miteto įvykinta šaunioji puo
ta Šv. Kazimiero Akademijos 
Auditorijoj kovo 4 d.

Dėkoju garbingiems svečia-I
nis, taip gražiai reprezentaci- »
jai mūsų brangių vadovų —

'dvasiškių: bankieto “toast ma 
steriui” klebonui kun. I. Al- 
bavičiui, Tėvų Marijonų pro
vincijolui kun. J. J. Jakaičiui, 
“Draugo” red. L. Šimučiui,

Jausdama širdyje gilų dėki
ngumo jausmą, noriu nors per 
mūsų dienraštį “ Draugą” Aš-
tarti a<*iti: u~ grasų pokyli, Lietuvos konsului ir poniai A.
sveikinimus, dovanas, gėles j Kalvaičiains, gerb. klebonams:

i yp -• v i suteiktas man, minint 25 metu A. Baltučiui, A. Linkui, A.landumą. Tame gražiame bu- ” ’ v ’ v. .
tek0 j sukaktį visuomenės darbuotės j Martinkui, kun. A. Valančiui 

Vyčių” Centro Dvas. vad.,dalyvauti: Pasivaišinta, pasi- ir 15 metų sukaktį jsisteigimo 
dalinta mintimis ir palinkėję Išv. Kazimiero Akademijos Rė- 
vieni kitiems linksnių Šv. Ve Dr-jos, kovo 4
tykų pakilusiu ūpu skirstyta '
si namo. Lietuvytis ! 1,&koiu ^v- Kazimiero Sese

rų Kongregacijai, jos garbin
gai Generalei Viršininkei, Mo
tinai Marijai, ‘Motinėlėms M. 
Immakulatai ir M. Konceptai 
už ilgų metų man rodytą f>a-

ILLINGI8 AKUŠERIŲ 
DRAUGIJA

(Illinois Mid\vifes Association, 
z Ine.)

Ši draugija suorganizuota 
1933 m., birželio mėnesį.

Draugijai priklauso visos pa 
žangesnės akušerės; iš lietu-

Lietuvos katalikų dienraštis
“Rytas” š. m. kovo m. 3 d
Nr. gražiai paminėjo savo špa 
ltose L. V. “Dainos” chorą ii
apie ja išpildymą' “ Vytaute j vių, d r-jai pi įklauso E. V. Km

chorui, patys parašė originalę' Didžiojo Kantatos” š. m. sau-1 kienė, K. Sidlinskiene ir V. 
operetę ir štai visuomenė tu- Į šio 111. 28 d. Liet. Auditorijoj. Zaleckienė.
rėš progą pirmą kartą ją pa- 1 A. j Draugljts susirinkimuose bfl

.... 7 —■ ” . Ina žymiu medicinos profesorių
nrws “::s "i::""'1 «- .................. •»

“Jaunam Studentui — In 
formacijos ir Patarimai Bal 
gusiems Gimnaziją” — Kau
nas, V. D. Univ. Stud. Ateiti“ 
ninku Leidinys 1933 m. — 170 
pusi. — Kaina 1 litas.

Knygutė daili, mažo forma
to, gražiai išleista. Užvardiji- 
maa aiškiai sako knygutės ti
kslą, kuris, rodos, atsiektas. 
Tai Lietuvos studento prakti
škas kelrodis į mokslą ir gy
venimą per savo tėvynės aukš
tesnes mokyklas ir draugijas 
Paduota V. D. Universiteto, 
Dotnavos Žem. Ūkio Akademi

kalingų informacijų apie savo 
tėvynės aukštesnes mokyklas 
ir įstaigas.

Eduardas J. Kubaitis

klausančios šiai draugijai akd-
-

kp. įr A. R. D. 2 sk. (iš Bri 
dgepurto). už atmintį ir svei
kinimą telegramomis tariu a- 
čiū gerb. klebonui A. Dekstiiui, 
iš Utica, N. Y., J. ir F. Sin 
kams, adv. ir poniai G ūgiams.

j kun. J. McNamee. Mūsų bran
gioms viešnioms - svėciams, o- 
rganizacijų atstovams už da
lyvavimą mūsų organizacijos 
šventėje ir linkėjimus pareik
štus jūsų ir atstovaujamų or
ganizaciją vardu: V. Galnai- 
tei, O. Kirienei, O. Auškalny
tei, - Butrimienei, O. A. Ne- 
vulytei, O. Biežienei, A. Ba-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime Ir Ištllrbė- 
me visokių rūšių paminklus Ir 
grabnamlus.

Mūsų šeimyna specializuoja šta
me darbe per šešias kartas.

Veskite paninklų reikalus tie
siai su pačiais lšdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas { rytus nuo 
didžiulių varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PENSAOObA Soli 
BELMONT 3485

Office: HICLSIDIŠ 3805
Alfred Roselli, pres. Vlneent Roselli, secr.

GRABORIAI:

lankuiną, už brangų “dvasi- cevičiui, Du Graičiūnui, adv.

Ar Jūs Esate SupanĖtotes
Ir su •'suirusiais” nervais — Jaučia
tės silpnas ir pavargęs — tik puaiau

PIRMĄ SYKJ AMERIKOJE “i ™ - ’S,™

BUS RODOMI JUDAMIEJI 

PAVEIKSLAI

LIURDO STEBUKLAI

Nuga-Tone

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai mkšU-snčs rūslf-s Paminklu 

Ir Uraboamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

-------o-------
Suvirs 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
tūtuokite pinigus

-------O-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymes

nių Clikagos Idetorvlų.

Atėję į šiucs paveikslas pamaty 
site tą garsųjį visame pasaulyje 
Prancūzijos miestą LIURDĄ, kar 
1858 metais švenč. Panelė apsireiš-

1 kė Sv. Bernadetai. Tenai suvažiuo
ja iš viso pasaulio ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad 
gauti stebuklingą per švenč. Pane
lės užtarymą išgydymą.

Yra užvardtnlmag TONIKO, kuri (ly
dytojas Specialistas tėrado, tr kuris 
dabar parduodamas valsflny-
člose. NIIOA-TONt2 yra kombinaci
ja tam tikrų tonikų aflerattvų, ku
rios stimuliuoja, atgaivina visus or- 
ganuR, duoda naujų gyvenimų tr e- 
nergljų. Jūs valgysite geriau.—mie
gosite Saldžiau. TUkstsmėiams vyrų 
ir moterų tapo pagelbėta. TrisdeSim- 
tles dienų treatifterttas ilt Vienų Do
leri — gaukite tikrųjj—garantuotas.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
.^doderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS J
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORIAI:
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI 8BAB0RIAI

BUS IE JUOKŲ

Taipgi, bus parodyta labai juo
kingą komedija, kurioje dalyvauja 
garsus pasaulinis juokdarys — 
CHAlfcLIE/CHAPLIN, kuris diflio-' 
jo karo metu pateko j Prancūzijos 
apkasus Ir jis paėmė j nelaisvę net 
patj Vokietijos anais bakais Valdo
vą — Kaizerį. Juoką bus iki soties

TO LOSE F AT
JK, i>m« « Montba and bara nat anty loti M 
poanža bnt (ael M maeh battar ln 
«ay. Even far •eople nko fnp't eara ta 
raSnea, Krnaetan Is vaMėrltl ta kaa* 
tba ajitaa baMėJ. 1 Mūe a nėrW 
■koala knatr far VaV H*aS aa atny 
thlnn bnt anty Krnaehea sutverti all 
^nrųatas.” (May IS, IMS).

TO loan fat 8AFZLV and HARMLMB- 
tY. take a Mlf tažayoaefnf of Kroaehėn 
■nitą ln a ilsu ot hot vatžr tn the 
moroln« bafare MeaŽMM Soti’t HMM a 
morning—n bottle that laata * vaekt 
enaU bnt g IWhSw flblt* st
any drugatore ln America. If not Joy- 
fnlly ■atliftad sftar the «r«t bottle— 
money back.

Patarnauju Jaldotuvėse kuopiffiausla 
Reikale meldžiu atsisaukt!, o mano 

darbu būsltč užganėdinti

TC| WA CM 18,42314 Chicago

1439 8. 49th Ct Ci&ro, DI. 
Tel. ČIOBRO »M7

SIMON M. SKUBĄS
ORlBORIUS IR BALOAMUOTOJAe

r*. T.- Mjll~ "* -I- ----rliirTiavtniM <RTltR IT
T18 W. 18th 8t

jus, Kauno Muzikos Konservą '. 
torijds ir Meno Mokyklos ap 1 
rašymai, įstojimo sąlygos, ino 
kosčiai, kursai, fakultetai, sta 
tistika ir net kokios pragyve
nimo aplinkybės. Paduotos vi
sos reikalingiausios informa
cijos. Trumpai, bet gyvai, pa
liestos visos ateitininkų įvai
rių fakultetų draugijos. Taip
pat aprašytos kitos/lietuviškoa I Paveikfclus rodys A. PELDŽIUS, 

.. . . , . - sekančiose parapiją svetainėse:ir tarptautines studentų drau
gijos, sporto klubai, chorai. Ketverge, Balandžio April 5
u . i« r • d. parap. svet., Spring Volley.Patiekta naudingų patarimų. I Tninoig 
Ypatingai įdomi informacija
apie Kauno miesto hibliotekaa, j Nedėlioję, Balandžio April 8

, t, ... I d. parap. svet. Kewanoe, III.muziejus, apylinkes. Sudėta ir
adresai svarbesnių asmenų, lai Seredoje ir Ketverge Bilan- 
kraščių, draugijų, bažnyčių jr ddho-April 11 ir 12 d. Grand

valdžios įstaigų. j r ’
Subatoje ir Nedėlioję, Ba

favoritei

£

Nors knygutė išleista Lietu
vos studentijai, Amerikos lie
tuviui, ypatingai jaunuomenė, 
ras daug įdomių dalykų ir rei-

landžiifeApril 14 ir 15 d. šv. 
Jurgio parap. Detroit. Mich.

{šznga 25e Vbthbnts 10c
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

Pageidaujam na nkonln 
tikro mayoftnubv* Ir Hk- 
rat nanovUlkaB vlrAitns 
•Mri-nalng” naujoj Rom- 
liinacljaj!

KRAFT’S MIRAGLE WHIF
SALAD DRESSING

X F. RADŽIUS
nn
aukaB»« 
dyk*V 
kJkUBl74

uvnmu ORABORIUB 
Paįąldoja ui I2B.00 Ir au tfederUtikk kopiytfte

isth m.
CĮtloago, UL

I.J.Z01P
QRABORJOTfcI^^L^lUOTTmO 

1C46 WEST Mth BTREET

M. CtOBRO SM -

SYR£W1CZE
orAborkmLaidotuvėms uOmm Mternartniaa

a“o'K«n? n’iV;,
13M a 6001 in. a«ero, II)

Telefonu TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
OKABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEOT lfith STREET 

Ciewo, Illinois 
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. I.AFarette 1571

J. Liulevičlus

Patarnauja Chl- 
rnuroje lt aplalia- 
k*J«.

rudelė tr grali
Koplyčia dykai 

tėti arebm Avė.

JJ.BAGDONA
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs | 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2500 W. 63rd St.

Svarbus pranešimas žmonėms ir graboriams, kurie 
gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli, I 
prirengiu kūną, parsivežu arba nuvežu graborių už $40. I

UOZAPAS EUDEIKI
I.R

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE. ....

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių ra firma tuo pačiu vardu) ____ , ____
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Iš POLITIŠKO LAUKO
CICERIEČIŲ DĖMESIUI

Kovo 24 “Naujienose” til
po klaidinga žinutė antgalviu 
“Politikierių jontarkas Lietu
vių Iniprovement Klube”.

Rašo: “Niekeno nekviesti, 
neprašyti kovo 2t>'d. j Lietu
vių Imp. Klubo susirinkimų sn 
signalo būrys politikierių j 
vairiausio plauko nuo katuli 
kų iki žydų, nuo precinkto ka 
pitono iki kongresmonų”.

Tiesa, buvo atsilankę daug 
taip vadinamų politikierių, bet 
jie beveik visi buvo kviesti. 
Kaip jau žinote, čia plačiai ži 
nomas biznierius ir energingas 
Lietuvių imp. klūbo pinu. A. 
P. Pocius yra kandidatas j vit 
šųjų mokyklų trustisus. Visos 
lietuvių dr-jos yra išrinkusios 
atstovus, kurie laiko susirin 
kimus ir deda j>a.<tangų. kad 
išrinkus lietuvį į viešųjų mo
kyklų trustisus. Kovo 15 d. 
minėtoji komisija laikė susi
rinkimų; atsilankė precinkto 
kapitonai pasižadėjo remti jo 
kandidatūrų Tame pačiame 
susirinkime jie buvo pakviei

riarbų, jei rinkčiau pradėtų pro cių baL 14 d. įstatyti į viešų- nes yra daug svarbių reikalų
tauti ir pamestų pavydų. Ypa-i jų mokyklų triritiaiis. Bus
tingai t'icerdjo turim geriau
sių progų lialandžio 14 d • lai
mėti. Kandidatu turim gerų 
popularų biznierių A. F. Po
cių. Bet jau girdisi, kad vie
nas “didvyris”, kuris sakosi 
100 nuoš. dirbus ui lietuvius, 
bando pakišti kojų, statyda
mas kokį ten kitų lietuvį į lų

daug gražių dovanų.
Kviečia Komitetas

Ryt vakare visi Chicagos ir 
apylinkės gyventojai suva
žiuos į Liętpvių At.ditorijų ir 
liagerbs Al. Q. Kumskį kandi
datų į County koinisi jonierius.

s^arųtymui.
Narės, kurios dalyvavo ii-H \

užsimokėjo už paveikslus įvy
Į kusio ‘Makjuerarie Party,’ ga l 
lės pavi r.slus ga-.r-r šiame su 
atrink inie; neužsi mokėjusios 
galės užsimokėti. Paveikslai 
ištikrųjų gražūs. Viena ii daug 

Vakar teisman pakaukti še
ši plėšikai, kurie spalių mėn. 1

LONDONAS, bal. 3. — S.
Insullio bičiuliai suskato ko- * ~v v vnti prieš turkus dėl jo išda
vimo Amerikai.

Cooko apskričiai “grand ju 
ry” narius išrinko apskrities 
boardas.

PARSIDUODA arba mainy
siu biznio narnų ant mažesnio 
namo. Tinkama vieta saliūnui. 
Atsišaukite telefonu:

LAFAYETTE 1173

GARSINKITĖS "DRAUGE"

1 Mums, lietuviams, yra ge-* * •riausias pavyedys Lietuvos is
torija. Kada lietuviai, iš vieno 
ėjo, Lietuva buvo galingiau
sia tauta Euro|>oje, bet karia 
pradėjo skaldytis, Lietuva ne
teko galybės ir ant galo lietu
viai buvo (atlikę kitų vergais.
Tas jmts šiandie darosi su Chi 
eagos arba Ciceros lietuviais 
politikoje. Jei atsiranda lietu 
vis, kuris galėtų. vadovauti,
tuojau atsiranda pavydo, prie- prie tvarkošj
šų. Vietoj remti vienų kandi-, . •-------
datų, statoma kiti, kad suskal- ' 
tižius lietuvių balsus. Dar ki
ti rašo melagingas korespon
dencijas, kad supjudyti lietu
vius. Tokie, būdu lietuviais a- 
pgyventose kolonijose, kur lie 
.tuvis galėtų laimėti balsavo 
niuose, dažniausiai, per nesn- 
sipratimų, išrenkamas kitatau
tis, kuris laimėjęs juokias iš 
lietuvių nesusipratimo. Savo 
draugams duoda geriausias da 
rbus, o lietuvis kaip šunelis 
sėdi po pono stalu, laukdamas, 
kad jam numestų kauliukų.

Čekų neperdaugiausiai Chi
cagoje, bet jie yra gudrūs po- 
litikoje. Jie veikia iš vieno, 
jie turi gerus darbus, užima 
aukštas vietas. Lietuviai ga-

Didelis IJatuvių demokratiš- 
pačių vietų. Ar ne laikas eiti, kas bal i usir. įnašui i tingas re- 29 d. puolė ir apiplėšė Av. Ko-

ŠIANDIE RINKSIME

B.

ftiandien, bal. 3 d. įvyksta 
rinkimai Ciceroj. Reikia išrin
kti vienų į miestelio trustee ir 
du į Public Library Board. į 
Library Board vienas yra lie
tuvis, būtent Anthony L. Ma
tui (Matulis). Visi lietuviai ba 
Isuokite už savo tautietį. A. 
Matulis yra susipratęs lietu
vis, vertas paramos.

ngiamas liųlandŽio 4 d. Daly
vaus žymūs lietuvių veikėjai 
ir politikieriai kalbėtojai.

Be kalbų, bus programa, už 
kandžio ir šokini. Prasidės 6 
v. v. • Rap.

> •> • •
Pranešimai

lumbano parapijos klebonija, 
331 F. .71 gat. Už juos visus 
buvo užstatyti laidai.

Iš jų trys atvyko teisman, o 
kili trys nepasirodė. Teismas 
jHtnnikino jiems laidos ir įsa
kė policijai, kad juos surastu 
ir areštuotų.

A. F. CZESNA’S BATHS
TTRKIHKO8, RUSIŠKOS SUT.EERITVftH VAIVOS IR ELEKTROS 

TREATMBIVTAI 
HvedlHkl mankžilnlmat lr elektros maaaias

Treatnęentat visokių ilgil. rsumatlsmo. nervų atitaisymo, Haičio 
lr taip tollaua su-elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental. 1

Mineralinės, sul f erinės vanos duodp didžiausią, kraujo cirkulia
cija- kuorui galima IHatgelbėtl nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo t Iki 12 vai. naktiea

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Bonlevard 4552

ti atsilankyti ir į Lietuvių Im. 
klūbo mėnesinį susirinkimų Mų pasiekti aukštesnę vietų
kuris buvo kovo 20 d. [politikoje,ir išsigyti geresnių

Cicero, I1L — Didelę bunco
f

partv rengia bal. 4 d., 8 vai. 
vakare, ftv. Antano parap. sve
tainėj. Bunco rengia Lietuvių 
dr-jų atstovai, kad sukėlus lė- 
lėšų lietuvio kandidato A. 
F. Pociaus kampanijai. Visi 
kviečidmi skaitlingai atsilan
kyti, padėti lietuvį A. F. Po-

Bridgeport. —. Moterų Są- 
gos 1 kp. sufcrrftikimas įvyks 
balandžio 3 d., 8 vai. vakare, 
parap. mokyklos kambary. 
Kviečiamos visos narės atsila 
nkvti, nes svarbu pasitarti a- 
pie rengiamų vakarienę balan
džio 7 it Valdyba

Cicero. — Draugijos Nekal
to Prasidėjimo Panelės ftv. 
mergaičių susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 3 d., 7:30 
valandų mokyklos kambaryje. 
Narės prašomos ateiti laika,

DVASIŠKOS KNYGOS
' ------ ---

Jėzaus Sirdis ir Jaunimas.
Laisvai vertė kun. Zajančkau
skas, M. I. C. Pusl. 55; kaina 
10c.

Švenč. Jėzaus Širdies Troš 
kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusl. 32; kaina 10c. •

Švenčiausios Jėzaus Širdies 
Intronizacija. Parašė kun. J. 
Vaitkevičius, M. I. C. Pusl. 92; 
kaina 30c.

2334 So. Oaklev Ave. 
DRAUGAS PUB. CO.,

Velykinis Išpardavimas

Namų Reikmenų: Dulkių Valytoji/, Elek
trikinių Manglių, Skalbiamų Mašinų, Elek
trikinių Ledaunių. 4 ,,

,» ik.

•V •.wZs, v3VXr.-.y.v.v/.-.- v.- /..vMv.v/.-.v,

%

Kaip jūs galite ii šio paveikslo raatj 
paiki,

tiktai atsitiktina—kadangi mes naudo
jame fibrai viduriniu* lapu*! Ne 
viriuliniua lapus, kadangi anie yra 
nedasivystę—nenunokę. Ne apatinius 
lapns, kadangi tie yra prastesni koky
bėje — auga arti prie žemės ir yra 
purvini, stambūs, smėlėti. Mes iiren- 
kante tiktai vidurkius lapus — už 
kuriuos ūkininkams mokama aukites-

nėa kainos—kadangi viduriniai lapai 
yra lengviausi lapai—jie turi geresnį 
skonį — be to, — “It’s toastėd” — dėl 
gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lncky 
yra pilnai prikimitas su žino rinktiniu 
tabaku—padarytas apvalus ir kietas— 
laisvas nuo liuosu galų — itai kodėl 
Luckiea neiidšiūsta. Luckiea visuomet 
ir visais atvejais
gerklei.

malonūs

APIBRĖZK SKRITULĮ
•r- c

APLINK ŠIO PUIKAUS 
TABAKO AUGALO ŠIRDĮ

Elektrikiniai Prosai 

Kainos po

£59.50

Skalbiamos Mašinos/• i ’1 * ■
Kainos po

£39 50
ir po £69-50

“It’s toasted”
Lurkies visuomet ir visais atžvilgiais yra malonūs jūsų gerklei

»

Viduriniai Lapai—Lengviausi
: . . • ? v

Lapai — Lucky Strike Sirdis

Refrigeratoriai Kai

na po

£99 50
Už jūsų senų Refri- 

geratorį duodame 
nuolaidų.

; pv -j .
Kiekvienas1 pirkdamas pas Budrikų šiame Velykinia
me Išpardavime aplaikys gražią dovaną dykai ir gaus 
lengvus išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St. ■

Tel. Boulevard 8167 v *‘
RAKANDŲ. MUZIKOS. RADIO, ACCORDIONŲ 

KRAUTUVE
NE vlrludulal lapai ga yra narfaslvrttv— 

Pa yra MnrUaS*’

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai (ū /*« ***w»l.fcont Al

yj " i- .<iū^ . -.f
u— CaffrUkt im Tk. AmOMB 0«sii»

1VF apatiniai lapai—a* vra žantatnė* įtakoki*
tlamkSt Ir

Radio Programai: Nedėlioję WCFL, 970 k. nuo 1 iki 
1:30 po pietų.

Nedėliojo WAAF, 920 k. nuo 1:30 iki 2 vai. 
Ketvergaia: WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.




